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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 562/2006,
annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006,
henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä
(Schengenin rajasäännöstö)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

(4)

Rajavalvontaa koskevan yhteisen lainsäädännön antaminen erityisesti säännöstöä konsolidoimalla ja kehittämällä
on ulkorajojen valvontaa koskevan yhteisen politiikan keskeisiä osia, sellaisena kuin se määritellään 7 päivänä toukokuuta 2002 annetussa komission tiedonannossa ”Kohti
Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajojen yhdennettyä
valvontaa”. Tämä tavoite mainitaan suunnitelmassa Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajojen valvonnasta, jonka
neuvosto hyväksyi 13 päivänä kesäkuuta 2002 ja jolle
myös Eurooppa-neuvosto antoi tukensa Sevillassa 21 ja
22 päivänä kesäkuuta 2002 ja Thessalonikissa 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 2003.

(5)

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevien yhteisten
sääntöjen määrittäminen ei aseta kyseenalaiseksi niitä
vapaata liikkuvuutta koskevia oikeuksia eikä vaikuta niihin,
jotka kuuluvat unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen sekä sellaisille kolmansien maiden kansalaisille ja
heidän perheenjäsenilleen, joilla yhteisön ja toisaalta sen
jäsenvaltioiden ja toisaalta noiden kolmansien maiden
välillä tehtyjen sopimusten perusteella on unionin kansalaisten kanssa yhtäläiset oikeudet vapaaseen liikkuvuuteen.

(6)

Rajavalvonta on niiden jäsenvaltioiden edun mukaista, joiden ulkorajoilla sitä toteutetaan, mutta se on myös kaikkien niiden jäsenvaltioiden edun mukaista, jotka ovat
lakkauttaneet sisärajavalvonnan. Rajavalvonnan olisi autettava torjumaan laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa
ja ehkäisemään jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen,
yleiseen järjestykseen, kansanterveyteen ja kansainvälisiin
suhteisiin kohdistuvat uhkat.

(7)

Rajatarkastukset olisi suoritettava ihmisarvoa täysin kunnioittaen. Rajavalvonta olisi suoritettava ammattimaisesti
ja kohteliaasti, ja sen olisi oltava oikeassa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

(8)

Rajavalvontaan kuuluvat paitsi henkilöihin rajanylityspaikoilla kohdistettavat tarkastukset ja rajanylityspaikkojen
välisen rajaosuuden valvonta myös sisäiselle turvallisuudelle aiheutuvien riskien analyysi ja niiden uhkien analyysi,
joita saattaa kohdistua ulkorajojen turvallisuuteen. Sen
vuoksi on tarpeen vahvistaa edellytykset, perusteet ja yksityiskohtaiset säännöt, joilla säännellään sekä rajanylityspaikoilla suoritettavia tarkastuksia että valvontaa.

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a alakohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
noudattavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Toimenpiteiden toteuttaminen Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 62 artiklan 1 kohdan nojalla sen varmistamiseksi, ettei sisärajat ylittäviin henkilöihin sovelleta
valvontaa, on osa perustamissopimuksen 14 artiklassa tarkoitettua unionin tavoitetta toteuttaa sisärajaton alue, jolla
henkilöiden vapaa liikkuvuus varmistetaan.

(2)

Perustamissopimuksen 61 artiklan mukaan henkilöiden
vapaan liikkuvuuden takaavan alueen toteuttamista on täydennettävä muilla toimenpiteillä. Perustamissopimuksen
62 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ulkorajojen ylittämistä
koskeva yhteinen politiikka on tällainen toimenpide.

(3)

Toteutettaessa yhteisiä toimenpiteitä, jotka koskevat henkilöiden kulkua sisärajojen yli ja rajavalvontaa ulkorajoilla,
olisi otettava huomioon osaksi Euroopan unionia sisällytetty Schengenin säännöstö ja erityisesti tarkastusten
asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä
tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn
yleissopimuksen (2) ja Yhteisen käsikirjan (3) asiaa koskevat määräykset.

(1) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 23. kesäkuuta 2005 (ei vielä
julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 21. helmikuuta 2006.
(2) EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19, yleissopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EY) N:o 1160/2005 (EUVL L 191, 22.7.2005, s. 18).
(3) EYVL C 313, 16.12.2002, s. 97, Yhteinen käsikirja sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2133/2004
(EUVL L 369, 16.12.2004, s. 5).
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(9)

Kohtuuttomien odotusaikojen välttämiseksi rajanylityspaikoilla olisi säädettävä, että poikkeuksellisissa ja odottamattomissa olosuhteissa ulkorajoilla suoritettavia tarkastuksia
on mahdollista lieventää. Kolmansien maiden kansalaisten
asiakirjat tulee kuitenkin leimata edelleen järjestelmällisesti,
jos rajatarkastuksia lievennetään. Leimaamisen ansiosta
rajanylityksen ajankohta ja paikka voidaan todeta varmasti
tarvitsematta todeta jokaisessa tapauksessa sitä, että kaikki
vaaditut matkustusasiakirjojen tarkastustoimenpiteet on
toteutettu.

(15)

Jäsenvaltioiden olisi myös voitava palauttaa rajavalvonta
väliaikaisesti sisärajoilleen, kun niiden yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka.
Tähän liittyvät edellytykset ja menettelyt olisi vahvistettava,
jotta varmistetaan, että tällainen toimenpide on poikkeuksellinen ja että suhteellisuusperiaatetta noudatetaan. Sisärajoille väliaikaisesti palautetun rajavalvonnan laajuus ja
kesto olisi rajoitettava siihen, mikä on välttämätöntä kyseisen uhkan torjumiseksi.

(10)

Jotta odotusaikoja voitaisiin lyhentää yhteisön vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvien henkilöiden
osalta, rajanylityspaikoille olisi olosuhteiden salliessa järjestettävä erilliset kulkuväylät, jotka merkitään kaikissa
jäsenvaltioissa yhdenmukaisin opastein. Kansainvälisillä
lentoasemilla olisi käytettävä erillisiä kulkuväyliä. Jäsenvaltioiden olisi harkittava erillisten kulkuväylien käyttöönottoa meri- ja maarajojen ylityspaikoilla silloin kun tätä
pidetään tarkoituksenmukaisena paikalliset olosuhteet
huomioon ottaen.

(16)

Rajavalvonnan palauttamisen sisärajoille olisi oltava henkilöiden vapaan liikkuvuuden alueella poikkeuksellinen
toimenpide. Rajavalvontaa ei pitäisi suorittaa eikä muodollisuuksia edellyttää ainoastaan sillä perusteella, että
kyseessä on sisärajan ylittäminen.

(17)

Olisi syytä säätää menettelystä, jonka mukaisesti komissio
voi muuttaa rajavalvontaa koskevia tiettyjä käytännön
sääntöjä. Tällaisissa tapauksissa tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä
menettelystä
komissiolle
siirrettyä
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta
1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (3)
mukaisesti.

(18)

Olisi myös säädettävä menettelystä, jonka mukaisesti
jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle rajavalvontaa koskeviin muihin käytännön sääntöihin tehdyistä
muutoksista.

(19)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on henkilöiden liikkumista rajojen
yli koskevien sääntöjen vahvistaminen, vaan se voidaan
sen vuoksi paremmin saavuttaa yhteisön tasolla, joten
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen
5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(20)

Tässä asetuksessa noudatetaan perusoikeuksia ja otetaan
huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Sen soveltamisessa olisi noudatettava kansainvälistä suojelua ja palauttamiskieltoa
koskevia jäsenvaltioiden velvoitteita.

(21)

EY:n perustamissopimuksen 299 artiklasta poiketen tätä
asetusta sovelletaan Ranskan ja Alankomaiden osalta ainoastaan niiden Euroopassa sijaitseviin alueisiin. Asetus ei
vaikuta Ceutan ja Melillan kaupunkeja koskeviin erityisjärjestelyihin, jotka määritellään sopimuksessa Espanjan
kuningaskunnan liittymisestä 14 päivänä kesäkuuta 1985
tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn
yleissopimukseen (4).

(11)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, ettei tarkastusmenettelyistä ulkorajoilla aiheudu vakavaa estettä taloudelliselle,
sosiaaliselle ja kulttuuriselle kanssakäymiselle. Niiden olisi
osoitettava tätä varten riittävästi henkilöstöä ja varoja.

(12)

Jäsenvaltioiden olisi nimettävä kansallisen lainsäädäntönsä
mukaisesti rajavalvontatehtävistä vastaava kansallinen
yksikkö tai vastaavia kansallisia yksiköitä. Jos rajavalvontatehtävät uskotaan samassa jäsenvaltiossa useammalle
yksikölle, niiden olisi tehtävä tiivistä ja jatkuvaa
yhteistyötä.

(13)

Asetuksella (EY) N:o 2007/2004 (1) perustetun Euroopan
unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä
huolehtivan viraston olisi hallinnoitava ja koordinoitava
rajavalvontaan liittyvää operatiivista yhteistyötä ja avunantoa jäsenvaltioiden välillä.

(14)

Tämä asetus ei vaikuta yleisten poliisivaltuuksien nojalla
suoritettaviin tarkastuksiin, kotimaanlentojen yhteydessä
suoritettavien tarkastusten kaltaisiin henkilöiden turvatarkastuksiin, jäsenvaltioiden oikeuteen suorittaa poikkeuksellisia matkatavaroiden tarkastuksia yhteisön sisäisen
lentomatkan suorittavien henkilöiden käsimatkatavaroihin
ja kirjattuihin matkatavaroihin sekä yhteisön sisäisen merimatkan suorittavien henkilöiden matkatavaroihin kohdistuvien tarkastusten ja muodollisuuksien lakkauttamisesta
19 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3925/91 (2) nojalla, eikä jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, joka koskee matkustus- ja henkilöasiakirjojen
hallussapitoa tai velvollisuutta ilmoittaa viranomaisille läsnäolostaan asianomaisen jäsenvaltion alueella.

(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2004, annettu 26 päivänä lokakuuta
2004, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta (EUVL L 349,
25.11.2004, s. 1).
(2) EYVL L 374, 31.12.1991, s. 4, asetus sellaisena kuin se on muutettuna
Euroopan
parlamentin
ja
neuvoston
asetuksella
(EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(4) EYVL L 239, 22.9.2000, s. 69.
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Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan
yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa
koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei
osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä se sido Tanskaa
eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tämä asetus perustuu
Schengenin säännöstöön Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten
nojalla, Tanskan olisi edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti päätettävä kuuden kuukauden kuluessa
tämän asetuksen antamispäivästä, saattaako se asetuksen
osaksi kansallista lainsäädäntöään vai ei.

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään
Schengenin säännöstön määräyksiä Euroopan unionin
neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden osallistumisesta Schengenin säännöstön
täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa (1) tarkoitetulla tavalla siltä osin, kuin
ne kuuluvat kyseisen sopimuksen tietyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tehdyn neuvoston päätöksen
1999/437/EY (2) 1 artiklan A kohdassa tarkoitettuun alaan.

On sovittava järjestelystä, jonka mukaisesti Islannin ja Norjan edustajat voivat osallistua täytäntöönpanovaltaansa
käyttävää komissiota avustavien komiteoiden työhön. Tällaista järjestelyä on tarkasteltu Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan
välisessä edellä mainittuun sopimukseen liitetyssä kirjeenvaihdossa komiteoista, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä toimeenpanovaltaansa (3).

L 105/3

(26)

On sovittava järjestelystä, jonka mukaisesti Sveitsin edustajat voivat osallistua täytäntöönpanovaltaansa käyttävää
komissiota avustavien komiteoiden työhön. Tällaista järjestelyä on tarkasteltu edellä mainittuun sopimukseen liitetyssä yhteisön ja Sveitsin välisessä kirjeenvaihdossa.

(27)

Tällä asetuksella kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen
kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin
Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (6)
mukaisesti. Sen vuoksi Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido sitä eikä
asetusta sovelleta siihen.

(28)

Tällä asetuksella kehitetään sellaisia Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön
määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (7) mukaisesti. Sen vuoksi
Irlanti ei osallistu asetuksen antamiseen, asetus ei sido sitä,
eikä asetusta sovelleta siihen.

(29)

Tämän asetuksen 1 artiklan ensimmäinen virke, 5 artiklan 4 kohdan a alakohta, III osasto ja Schengenin tietojärjestelmää koskevat II osaston ja sen liitteiden säännökset
ovat vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettuja Schengenin säännöstöön perustuvia tai muuten siihen liittyviä säännöksiä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO
YLEISET SÄÄNNÖKSET

(25)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä allekirjoitetussa sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta
Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen
ja kehittämiseen tarkoitettuja Schengenin säännöstön määräyksiä, jotka kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan
A kohdassa, kun se luetaan yhdessä neuvoston päätösten
2004/849/EY (4) ja 2004/860/EY (5) 4 artiklan 1 kohdan
kanssa, tarkoitettuun alaan.

EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.
EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.
EYVL L 176, 10.7.1999, s. 53.
Neuvoston päätös 2004/849/EY, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004,
Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen,
Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta sekä sopimuksen tiettyjen
määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 368, 15.12.2004,
s. 26).
(5) Neuvoston päätös 2004/860/EY, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004,
Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen
Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta sekä sopimuksen tiettyjen
määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 370, 17.12.2004,
s. 78).

1 artikla
Aihe ja periaatteet
Tässä asetuksessa säädetään siitä, ettei Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiä sisärajoja ylittäviin henkilöihin kohdisteta
rajavalvontaa.
Siinä vahvistetaan säännöt Euroopan unionin jäsenvaltioiden
ulkorajoja ylittäviin henkilöihin kohdistuvasta rajavalvonnasta.

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

2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
1) ”sisärajoilla”
a)

jäsenvaltioiden yhteisiä maarajoja, joki- ja järvirajat
mukaan luettuina;

(6) EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.
(7) EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.
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b)

jäsenvaltioiden lentoasemia sisäisten lentojen osalta;

c)

jäsenvaltioiden meri-, joki ja järviliikenteen satamia säännöllisen lauttaliikenteen osalta;

2) ”ulkorajoilla” jäsenvaltioiden maarajoja, joki- ja järvirajat
mukaan luettuina, merirajoja, lentoasemia ja joki-, meri- ja
järviliikenteen satamia edellyttäen, että ne eivät ole sisärajoja;
3) ”sisäisellä lennolla” yksinomaan jäsenvaltioiden alueelta lähtevää ja jäsenvaltioiden alueelle saapuvaa lentoa, johon ei
sisälly välilaskua kolmannen maan alueella;
4) ”säännöllisellä lauttaliikenteellä” samojen kahden tai useamman sataman, jotka sijaitsevat jäsenvaltioiden alueella, välistä
lauttayhteyttä, jossa ei käydä jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella sijaitsevassa satamassa ja jossa kuljetetaan henkilöitä ja
ajoneuvoja julkaistun aikataulun mukaisesti;
5) ”yhteisön vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin
kuuluvilla henkilöillä”
a)

b)

EY:n perustamissopimuksen 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja unionin kansalaisia sekä Euroopan unionin
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivissä 2004/38/EY (1) tarkoitettuja
kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat oikeuttaan
vapaaseen liikkuvuuteen käyttävän unionin kansalaisen
perheenjäseniä;
sellaisia kolmansien maiden kansalaisia ja heidän perheenjäseniään heidän kansalaisuudestaan riippumatta,
joilla on toisaalta yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä toisaalta kyseisten kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten perusteella unionin kansalaisten kanssa
yhtäläinen oikeus vapaaseen liikkuvuuteen;

6) ”kolmannen maan kansalaisella” henkilöä, joka ei ole Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 17 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu Euroopan unionin kansalainen ja johon ei sovelleta tämän artiklan 5 kohtaa;
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10) ”rajatarkastuksilla” rajanylityspaikoilla suoritettavia tarkastuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että henkilöt ja heidän kulkuneuvonsa sekä heidän hallussaan olevat esineet
voidaan päästää jäsenvaltioiden alueelle tai pois sieltä;

11) ”rajojen valvonnalla” rajojen valvontaa rajanylityspaikkojen
välillä ja rajanylityspaikkojen valvontaa muulloin kuin niiden
vahvistettuina aukioloaikoina henkilöiden estämiseksi kiertämästä rajatarkastuksia;

12) ”toisen linjan tarkastuksella” lisätarkastusta, joka voidaan
suorittaa erityisessä paikassa muualla kuin siellä, jossa kaikki
henkilöt tarkastetaan (ensilinja);

13) ”rajavartijalla” virkamiestä, jonka toimipaikka kansallisen
lainsäädännön mukaan sijaitsee joko rajanylityspaikalla tai
rajalla tai sen välittömässä läheisyydessä ja joka suorittaa rajavalvontatehtäviä tämän asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

14) ”liikenteenharjoittajalla” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka ammattina on kuljettaa henkilöitä;

15) ”oleskeluluvalla”

a)

kaikkia jäsenvaltioiden kolmansien maiden kansalaisten
oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 1030/2002 (2) säädetyn yhtenäisen kaavan
mukaisesti myöntämiä oleskelulupia;

b)

kaikkia muita jäsenvaltion kolmansien maiden kansalaisille myöntämiä asiakirjoja, joiden perusteella nämä voivat jäädä jäsenvaltion alueelle tai palata sinne, lukuun
ottamatta väliaikaisia oleskelulupia, jotka myönnetään a
alakohdassa tarkoitettua oleskelulupaa koskevan ensimmäisen hakemuksen tai turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajaksi;

7) ”maahantulokieltoon määrätyllä henkilöllä” kolmannen
maan kansalaista, josta on tehty ilmoitus Schengenin tietojärjestelmään Schengenin yleissopimuksen 96 artiklan määräysten mukaisesti ja siinä vahvistetuin perustein;

16) ”risteilyaluksella” alusta, joka kulkee tiettyä reittiä etukäteen
laaditun ohjelman mukaisesti eri satamissa tehtävine turistikäynteineen ja joka ei tavallisesti ota matkustajia matkan varrelta eikä salli matkustajien jäädä matkan varrelle;

8) ”rajanylityspaikalla” toimivaltaisten viranomaisten ulkorajojen ylitykseen hyväksymää ylityspaikkaa;

17) ”huviveneilyllä” huviveneiden urheilu- tai matkailukäyttöä;

9) ”rajavalvonnalla” tämän asetuksen mukaisesti ja sen soveltamiseksi rajalla toteutettavia toimia, jotka muista syistä riippumatta suoritetaan ainoastaan rajanylitysaikomuksen tai
rajanylityksen perusteella ja jotka käsittävät rajatarkastukset
ja rajojen valvonnan;

18) ”rannikkokalastuksella” kalastustoimintaa aluksilla, jotka
palaavat päivittäin tai 36 tunnin kuluessa jäsenvaltion alueella sijaitsevaan satamaan käymättä välillä kolmannessa
maassa sijaitsevassa satamassa;

(1) EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.

(2) EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1.
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19) ”kansanterveyteen kohdistuvalla uhalla” tauteja, jotka voivat
aiheuttaa Maailman terveysjärjestön kansainvälisten terveyssäännösten määritelmän mukaisen epidemian, ja muita infektiotauteja tai tarttuvia loistauteja, jos niissä säädetään
jäsenvaltioiden
kansalaisiin
sovellettavissa
suojelusäännöksissä.

L 105/5

3.
Edellä 2 kohdassa säädettyjä poikkeuksia ja kansainvälistä
suojelua koskevia jäsenvaltioiden velvollisuuksia rajoittamatta
jäsenvaltioiden on otettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti
käyttöön seuraamuksia, joita sovelletaan, jos ulkoraja ylitetään
luvattomasti muualta kuin rajanylityspaikan kautta tai muulloin
kuin sen vahvistettuina aukioloaikoina. Näiden seuraamusten on
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

3 artikla
Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioiden sisä- tai ulkorajat ylittäviin henkilöihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
a)

yhteisön vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia;

b)

pakolaisten ja kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden
oikeuksia, erityisesti palauttamiskiellon osalta.

II OSASTO

5 artikla
Kolmansien maiden kansalaisten maahantuloedellytykset

1. Kolmannen maan kansalaisen maahantuloedellytykset enintään kolmen kuukauden pituista oleskelua varten kuuden kuukauden ajanjaksoa kohden ovat seuraavat:

a)

hänellä on hallussaan voimassa oleva matkustusasiakirja tai
rajanylitykseen oikeuttavat asiakirjat;

b)

hänellä on voimassa oleva viisumi, jos se vaaditaan luettelon
vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on
oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista
maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, 15 päivänä maaliskuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 539/2001 (1) nojalla, paitsi jos hänellä on voimassa
oleva oleskelulupa;

c)

hän näyttää toteen suunnitellun oleskelun tarkoituksen ja
edellytykset ja hänellä on toimeentuloon tarvittavat varat
ottaen huomioon sekä suunnitellun oleskelun kesto että lähtömaahan paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen kolmanteen
maahan, jonne hänen pääsynsä on varma, tai hän kykenee
hankkimaan laillisesti tällaiset varat;

d)

häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon Schengenin tietojärjestelmässä (SIS);

e)

hänen ei katsota voivan vaarantaa minkään jäsenvaltion
yleistä järjestystä, sisäistä turvallisuutta, kansanterveyttä eikä
kansainvälisiä suhteita eikä häntä etenkään ole jäsenvaltioiden kansallisissa tietokannoissa samoin perustein määrätty
maahantulokieltoon.

ULKORAJAT

I LUKU

Ulkorajojen ylittäminen ja maahantuloedellytykset

4 artikla
Ulkorajojen ylittäminen
1.
Ulkorajat voidaan ylittää ainoastaan rajanylityspaikkojen
kautta niiden vahvistettuina aukioloaikoina. Aukioloajat on ilmoitettava selkeästi niillä rajanylityspaikoilla, jotka eivät ole auki 24
tuntia vuorokaudessa.
Jäsenvaltioiden on annettava 34 artiklan mukaisesti komissiolle
tiedoksi luettelo rajanylityspaikoistaan.
2.
Edellä 1 kohdasta poiketen voidaan velvoitteesta, jonka
mukaan ulkorajat on ylitettävä vain rajanylityspaikkojen kautta ja
niiden vahvistettuina aukioloaikoina, sallia poikkeuksia
seuraavasti:
a)

huviveneilyä ja rannikkokalastusta varten;
2.
Liitteessä I on ei-tyhjentävä luettelo maahanpääsyn tueksi
esitettävistä asiakirjoista, joita rajavartija voi pyytää kolmannen
maan kansalaiselta selvittääkseen 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttymisen.

b)

sellaisia merimiehiä varten, jotka käyvät maissa satamapaikkakunnalla, jossa heidän aluksensa poikkeaa, tai
lähipaikkakunnilla;

c)

henkilöitä tai henkilöryhmiä varten erityistilanteen sitä edellyttäessä, edellyttäen että heillä on hallussaan kansallisen lainsäädännön vaatimat luvat ja että se ei ole ristiriidassa
jäsenvaltioiden yleisen järjestyksen ja sisäisen turvallisuuden
kanssa;

3.
Toimeentuloon tarvittavat varat arvioidaan oleskelun keston ja tarkoituksen mukaan asianomaisessa jäsenvaltiossa tai asianomaisissa jäsenvaltioissa majoituksesta ja elintarvikkeista
maksettavien keskimääräisten hintojen perusteella siten, että säästöluokan majoituksen hinta kerrotaan oleskelupäivien määrällä.

d)

henkilöitä tai henkilöryhmiä varten ennakoimattomassa
hätätilanteessa.

(1) EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 851/2005 (EUVL L 141, 4.6.2005, s. 3).
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Jäsenvaltioiden vahvistamat ohjeelliset määrät on annettava tiedoksi komissiolle 34 artiklan mukaisesti.

Toimeentuloon tarvittavat varat voidaan arvioida kolmannen
maan kansalaisen hallussa olevan käteisen rahan, matkasekkien ja
luottokorttien perusteella. Ylläpitositoumus, jos tällaisesta sitoumuksesta säädetään kansallisessa lainsäädännössä, ja kansallisessa
lainsäädännössä määritelty vastaanottajan antama takuukirje, jos
kolmannen maan kansalainen majoittuu vastaanottajansa luokse,
voivat myös riittää osoitukseksi toimeentuloon tarvittavista
varoista.

4.

a)

b)

Edellä 1 kohdasta poiketen:

Maahantulo toisten jäsenvaltioiden alueelle kauttakulkua varten sallitaan kolmannen maan kansalaiselle, joka ei täytä
1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä mutta jolla on jonkin
jäsenvaltion myöntämä oleskelulupa tai paluuviisumi tai, kun
se on vaatimuksena, molemmat asiakirjat, jotta hän voi matkustaa oleskeluluvan tai paluuviisumin myöntäneen jäsenvaltion alueelle, paitsi jos hän on sen jäsenvaltion kansallisessa
maahantulo- tai kauttakulkukieltoluettelossa, jonka ulkorajan hän pyrkii ylittämään.

Maahantulo jäsenvaltioiden alueelle voidaan sallia kolmannen maan kansalaiselle, joka täyttää 1 kohdassa säädetyt edellytykset muutoin paitsi b alakohdan osalta ja joka saapuu
rajalle, jos hänelle myönnetään rajalla viisumi viisumien
myöntämisestä rajalla, mukaan lukien tällaisten viisumien
myöntäminen kauttakulkumatkalla oleville merimiehille,
27 päivänä helmikuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 415/2003 (1) mukaisesti.

Rajalla myönnetyistä viisumeista on pidettävä luetteloa.

Jos viisumia ei voida kiinnittää asiakirjaan, se on kiinnitettävä
poikkeuksellisesti kyseiseen asiakirjaan liitettävälle erilliselle
lisälehdelle. Tällöin on käytettävä sellaisen lomakkeen
yhtenäisestä kaavasta, johon kiinnitetään jäsenvaltioiden
niille henkilöille myöntämät viisumit, joiden matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa jäsenvaltio ei tunnusta, 18 päivänä helmikuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 333/2002 (2) säädettyä viisumin kiinnittämiseen tarkoitettua yhtenäisen kaavan mukaista lomaketta.

c)

Kolmannen maan kansalaiselle, joka ei täytä yhtä tai useampaa 1 kohdassa säädetyistä edellytyksistä, voidaan sallia maahantulo jäsenvaltion alueelle humanitaarisesta syystä,
kansallisen edun vuoksi tai kansainvälisten velvoitteiden
perusteella. Jos asianomaista kolmannen maan kansalaista
koskee 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu maahantulokielto,
jäsenvaltion, joka sallii hänen tulonsa alueelleen, on ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille.

(1) EUVL L 64, 7.3.2003, s. 1.
(2) EYVL L 53, 23.2.2002, s. 4.
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II LUKU

Ulkorajojen valvonta ja pääsyn epääminen

6 artikla
Rajatarkastusten suorittaminen
1.
Rajavartijoiden on tehtäviään hoitaessaan kunnioitettava
ihmisarvoa kaikilta osin.
Toimenpiteiden, joita he tehtäviään hoitaessaan toteuttavat, on
oltava oikeassa suhteessa toimenpiteille asetettuihin tavoitteisiin.
2.
Rajatarkastuksia suorittaessaan rajavartijat eivät saa syrjiä
ketään sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon,
vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

7 artikla
Henkilöiden rajatarkastukset
1.
Rajavartijat valvovat rajanylitysliikennettä ulkorajoilla tarkastuksin. Tarkastukset suoritetaan tämän luvun säännösten
mukaisesti.
Myös kulkuneuvot ja rajan ylittävien henkilöiden hallussa olevat
esineet voidaan tarkastaa. Suoritettaviin etsintöihin sovelletaan
kunkin jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä.
2.
Kaikille henkilöille suoritetaan vähimmäistarkastus, jotta
heidän henkilöllisyytensä voidaan todeta esitettyjen matkustusasiakirjojen perusteella. Tällaisessa vähimmäistarkastuksessa selvitetään nopeasti ja yksinkertaisesti rajanylitykseen oikeuttavan
asiakirjan voimassaolo ja se, onko siinä väärentämiseen tai väärennökseen viittaavia merkkejä, käyttämällä tarvittaessa teknisiä
laitteita ja tarkastamalla asiaankuuluvista tietokannoista yksinomaan varastettuja, kavallettuja, kadonneita ja mitätöityjä asiakirjoja koskevat tiedot.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua vähimmäistarkastusta
sovelletaan yleensä yhteisön vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluviin henkilöihin.
Suorittaessaan vähimmäistarkastuksia yhteisön vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluville henkilöille rajavartijat voivat kuitenkin satunnaisesti tehdä hakuja kansallisiin ja
eurooppalaisiin tietokantoihin varmistuakseen siitä, etteivät nämä
henkilöt aiheuta todellista, ajankohtaista ja riittävän vakavaa vaaraa jäsenvaltioiden sisäiselle turvallisuudelle, yleiselle järjestykselle
tai kansainvälisille suhteille taikka merkitse uhkaa
kansanterveydelle.
Tällaisten tarkistusten seuraukset eivät saa heikentää yhteisön
vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvien henkilöiden oikeutta tulla asianomaisen jäsenvaltion alueelle direktiivin 2004/38/EY mukaisesti.
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3. Kolmansien maiden kansalaisille tehdään perusteellinen tarkastus heidän saapuessaan maahan ja poistuessaan maasta.
a)

Perusteelliseen maahantulotarkastukseen kuuluu 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjen maahantuloedellytysten ja soveltuvin osin oleskeluun ja ammattitoiminnan harjoittamiseen
oikeuttavien asiakirjojen tarkistaminen. Tätä varten on tarkistettava yksityiskohtaisesti seuraavat seikat:
i)

ii)

tarkastetaan, että kolmannen maan kansalaisella on rajan
ylittämiseen oikeuttava asiakirja, jonka voimassaolo ei
ole päättynyt, ja että asiakirjaan on tarvittaessa liitetty
vaadittu viisumi tai oleskelulupa;
tutkitaan matkustusasiakirja perusteellisesti väärentämiseen tai väärennökseen viittaavien merkkien etsimiseksi;

iii) tarkastetaan asianomaisen kolmannen maan kansalaisen matkustusasiakirjassa olevat maahantulo- ja maastalähtöleimat
ja
verrataan
maahantuloja
maastalähtöpäivämääriä sen tarkistamiseksi, ettei henkilö ole jo ylittänyt jäsenvaltioiden alueella oleskelun
sallittua enimmäisaikaa;
iv) selvitetään asianomaisen kolmannen maan kansalaisen
lähtöpaikka ja määränpää sekä suunnitellun oleskelun
tarkoitus ja tarkastetaan tarvittaessa näiden tueksi esitetyt asiakirjat;
v)

selvitetään, että asianomaisella kolmannen maan kansalaisella on toimeentuloon tarvittavat varat aiotun oleskelun kestoa ja tarkoitusta varten sekä paluumatkaa
lähtömaahansa tai kolmanteen maahan, jonne hänen
pääsynsä on varma, suuntautuvaa kauttakulkumatkaa
varten, tai että hän pystyy hankkimaan tällaiset varat
laillisesti;

vi) selvitetään, että asianomainen kolmannen maan kansalainen, hänen kulkuneuvonsa ja hänen kuljettamansa
tavarat eivät todennäköisesti vaaranna minkään jäsenvaltion yleistä järjestystä, sisäistä turvallisuutta, kansanterveyttä tai kansainvälisiä suhteita. Tämän selvittäminen
edellyttää muun muassa suorien hakujen tekemistä
Schengenin tietojärjestelmään (SIS) ja kansallisiin tietokantoihin tallennettuihin, henkilöitä ja tarvittaessa esineitä koskeviin tietoihin ja ilmoituksiin sekä tarvittaessa
tällaisessa ilmoituksessa toteutettavaksi pyydetyn toimenpiteen suorittamista.
b)

Perusteelliseen maastalähtötarkastukseen kuuluu
i)

sen tarkastaminen, että kolmannen maan kansalaisella
on rajanylitykseen oikeuttava asiakirja;

ii)

matkustusasiakirjan tutkiminen väärentämiseen tai väärennökseen viittaavien merkkien etsimiseksi;

iii) mahdollisuuksien mukaan sen tarkistaminen, että kolmannen maan kansalaisen ei katsota muodostavan
uhkaa minkään jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansainvälisille suhteille.

c)

L 105/7

Perusteelliseen maastalähtötarkastukseen voivat b kohdassa
tarkoitettujen tarkastusten lisäksi kuulua
i)

sen tarkistaminen, että henkilöllä on voimassa oleva viisumi, jos se vaaditaan asetuksen (EY) N:o 539/2001
nojalla, paitsi jos hänellä on voimassa oleva oleskelulupa;

ii)

sen selvittäminen, että henkilö ei ole ylittänyt luvalliselle oleskelulle jäsenvaltioiden alueella asetettua
enimmäiskestoa;

iii) hakujen tekeminen Schengenin tietojärjestelmään ja
kansallisiin tietokantoihin tallennettuihin henkilöitä ja
esineitä koskeviin ilmoituksiin.
4. Perusteelliset tarkastukset on kolmannen maan kansalaisen
pyynnöstä suoritettava yleisöltä suljetulla alueella, jos sellainen on
käytettävissä.
5.
Kolmansien maiden kansalaisille, joille suoritetaan perusteellinen lisätarkastus toisella linjalla, on annettava tietoja tarkastuksen tarkoituksesta ja tarkastusmenettelystä.
Nämä tiedot on oltava saatavilla Euroopan unionin kaikilla
virallisilla kielillä ja asianomaisen jäsenvaltion rajavaltion tai
-valtioiden kielellä tai kielillä, ja niissä on ilmoitettava, että kolmannen maan kansalainen voi pyytää perusteellisen tarkastuksen
toisella linjalla suorittaneiden rajavartijoiden nimet tai henkilöstönumerot, rajanylityspaikan nimen ja rajanylityksen ajankohdan.
6. Yhteisön vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin
kuuluvat henkilöt on tarkastettava direktiivin 2004/38/EY
mukaisesti.
7.
Tallennettavia tietoja koskevista yksityiskohtaisista säännöistä säädetään liitteessä II.

8 artikla
Rajatarkastusten lieventäminen
1. Ulkorajoilla suoritettavia rajatarkastuksia voidaan lieventää
poikkeuksellisten ja odottamattomien olosuhteiden vuoksi. Poikkeuksellisten ja odottamattomien olosuhteiden katsotaan vallitsevan silloin, kun odotusaika rajanylityspaikalla muodostuu
odottamattomista tapahtumista johtuvien liikennemäärien vuoksi
kohtuuttomaksi, vaikka kaikki saatavilla olevat henkilöstö-,
välineistö- ja järjestelyresurssit on otettu käyttöön.
2.
Jos rajatarkastuksia lievennetään 1 kohdan mukaisesti,
maahantuloliikenteeseen kohdistuvat rajatarkastukset ovat periaatteessa ensisijaisia maastalähtöliikenteeseen kohdistuviin rajatarkastuksiin nähden.
Päätöksen rajatarkastusten lieventämisestä tekee rajanylityspaikan
johtava rajavartija.
Rajatarkastusten lieventäminen saa olla vain tilapäistä, se on
mukautettava perusteena oleviin olosuhteisiin ja se on otettava
käyttöön asteittain.
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3.
Silloinkin kun rajatarkastuksia lievennetään, rajavartijan on
leimattava kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat
10 artiklan mukaisesti sekä maahantulon että maastalähdön
yhteydessä.

5. Nykyiset opasteet on muutettava 1, 2 ja 3 kohdan säännösten mukaisiksi viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2009. Jos
jäsenvaltiot uusivat opasteita tai asentavat rajanylityspaikoille
uusia opasteita ennen tätä päivämäärää, niiden on noudatettava
mainituissa kohdissa säädettyjä merkintöjä.

4. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava Euroopan parlamentille
ja komissiolle kerran vuodessa selvitys tämän artiklan
soveltamisesta.

9 artikla
Erilliset kulkuväylät ja opasteet
1.
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön erilliset kulkuväylät
erityisesti ilmarajojensa ylityspaikoilla henkilöiden tarkastamiseksi
7 artiklan mukaisesti. Nämä väylät on erotettava toisistaan opasteilla, joissa on liitteessä III esitetyt merkinnät.
Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön erilliset kulkuväylät meri- ja
maarajojensa ylityspaikoilla sekä niiden jäsenvaltioiden välisillä
rajoilla, jotka eivät sovella 20 artiklaa yhteisillä rajoillaan. Jos
jäsenvaltiot ottavat käyttöön erilliset väylät kyseisillä rajoilla, on
käytettävä liitteessä III esitetyillä merkinnöillä varustettuja
opasteita.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että väylät on merkitty selkeästi,
mukaan luettuina tapaukset, jolloin erillisten väylien käyttöä koskevien sääntöjen soveltamisesta luovutaan 4 kohdan mukaisesti,
jotta varmistetaan mahdollisimman sujuva henkilöiden kulku
rajan yli.
2.

a)

Yhteisön vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden piiriin kuuluvilla henkilöillä on oikeus käyttää kulkuväyliä, jotka on merkitty liitteessä III olevan A osan
opasteella. He voivat käyttää myös liitteessä III olevan
B osan opasteella merkittyjä väyliä.

b)

Kaikkien muiden henkilöiden on käytettävä liitteessä III
olevan B osan opasteella merkittyjä väyliä.
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10 artikla
Kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjojen
leimaaminen
1. Kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat leimataan järjestelmällisesti maahantulon ja maastalähdön yhteydessä.
Maahantulo- tai maastalähtöleima merkitään erityisesti seuraaviin
asiakirjoihin:
a)

kolmansien maiden kansalaisten rajanylitykseen oikeuttavat
asiakirjat, joissa on voimassa oleva viisumi;

b)

niiden kolmansien maiden kansalaisten rajanylitykseen oikeuttavat asiakirjat, joille jäsenvaltio myöntää viisumin rajalla;

c)

niiden kolmansien maiden kansalaisten rajanylitykseen oikeuttavat asiakirjat, joilta ei vaadita viisumia.

2. Maahantulon ja maastalähdön yhteydessä leimataan järjestelmällisesti niiden direktiivin 2004/38/EY soveltamisalaan kuuluvien kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat, jotka
ovat Euroopan unionin kansalaisen perheenjäseniä mutta jotka
eivät esitä mainitun direktiivin 10 artiklassa edellytettyä
oleskelukorttia.
Maahantulon ja maastalähdön yhteydessä leimataan järjestelmällisesti niiden kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat, jotka ovat yhteisön vapaata liikkuvuutta koskevan oikeuden
piiriin kuuluvan kolmannen maan kansalaisen perheenjäseniä
mutta jotka eivät esitä direktiivin 2004/38/EY 10 artiklassa edellytettyä oleskelukorttia.
3.

Maahantulo- tai maastalähtöleimaa ei merkitä

a)

valtionpäämiesten ja arvohenkilöiden matkustusasiakirjoihin,
jos heidän saapumisestaan on ilmoitettu etukäteen virallisesti
diplomaattiteitse;

b)
3.
Jäsenvaltiot voivat meri- ja maarajojen ylityspaikoilla erottaa toisistaan kevyen ja raskaan ajoneuvoliikenteen ja linja-autot
erillisille väylille käyttäen liitteessä III olevan C osan opasteita.

lentäjien lupakirjoihin
todistuksiin;

c)

sellaisten merimiesten matkustusasiakirjoihin, jotka ovat
jäsenvaltion alueella ainoastaan heidän aluksensa poiketessa
satamaan ja kyseisen sataman alueella;

Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa käyttää näissä opasteissa erilaisia
merkintöjä paikallisten olosuhteiden mukaisesti.

d)

niiden risteilyalusten miehistön ja matkustajien matkustusasiakirjoihin, joihin ei liitteessä VI olevan 3.2.3 kohdan
mukaan kohdisteta rajatarkastuksia;

e)

Andorran, Monacon ja San Marinon kansalaisten rajanylitykseen oikeuttaviin asiakirjoihin.

Edellä a ja b kohdassa tarkoitetut opasteiden merkinnät voidaan
tehdä kunkin jäsenvaltion valitsemalla kielellä tai valitsemilla
kielillä.

4.
Jos liikennemäärät jollakin rajanylityspaikalla ovat tilapäisesti epätasapainossa, toimivaltaiset viranomaiset voivat luopua
erillisten väylien käyttöä koskevien sääntöjen soveltamisesta, kunnes tasapaino palautuu.

tai

ilma-aluksen

miehistön
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Kolmannen maan kansalaisen pyynnöstä maahantulo- tai maastalähtöleiman merkitsemisestä voidaan poikkeuksellisesti luopua,
jos leiman merkitseminen saattaisi aiheuttaa asianomaiselle vakavaa haittaa. Tällaisessa tapauksessa maahantulo tai maastalähtö
on kirjattava erilliseen asiakirjaan, jossa on nimi ja passin numero.
Asiakirja on annettava kolmannen maan kansalaiselle.
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Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toisilleen sekä komissiolle ja neuvoston pääsihteeristölle tässä artiklassa tarkoitettua merkintää
koskevat kansalliset käytänteensä.
3.
Jos 1 kohdassa tarkoitettua olettamusta ei kumota, toimivaltaiset viranomaiset voivat poistaa kolmannen maan kansalaisen asianomaisten jäsenvaltioiden alueelta.

4.
Leimaamista koskevat käytännön menettelytavat ovat
liitteessä IV.
12 artikla
5.
Kolmansien maiden kansalaisille on mahdollisuuksien
mukaan ilmoitettava, että rajavartija on velvollinen leimaamaan
heidän matkustusasiakirjansa maahantulon ja maastalähdön
yhteydessä jopa silloin, kun tarkastuksia on lievennetty 8 artiklan
mukaisesti.
6.
Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuoden 2008 loppuun mennessä kertomuksen matkustusasiakirjojen
leimaamista koskevien säännösten toimivuudesta.

Rajojen valvonta
1.
Rajojen valvonnan pääasiallisena tavoitteena on estää
luvattomat rajanylitykset, torjua rajatylittävää rikollisuutta ja
toteuttaa rajan laittomasti ylittäneisiin henkilöihin kohdistuvia
toimenpiteitä.
2.
Rajojen valvonnan suorittamiseksi rajavartijat käyttävät
kiinteitä tai liikkuvia yksiköitä.

11 artikla
Olettamus oleskelun kestoa koskevien vaatimusten
täyttämisestä
1.
Jos kolmannen maan kansalaisen matkustusasiakirjassa ei
ole maahantuloleimaa, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat olettaa, että haltija ei täytä tai ei enää täytä asianomaisessa
jäsenvaltiossa sovellettavia oleskelun kestoa koskevia vaatimuksia.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu olettamus voidaan kumota, jos
kolmannen maan kansalainen esittää millä tahansa tavalla uskottavan todisteen, kuten matkalipun tai oleskeluaan jäsenvaltioiden
alueen ulkopuolella koskevan todisteen, joka osoittaa, että hän on
noudattanut lyhytaikaisen oleskelun kestoa koskevia vaatimuksia.

Valvonta suoritetaan siten, että pyritään estämään henkilöitä kiertämästä rajanylityspaikoilla tehtäviä tarkastuksia.
3. Rajanylityspaikkojen välistä valvontaa suorittavien rajavartijoiden lukumäärä ja menettelyt on mukautettava olemassa oleviin tai ennakoituihin riskeihin ja uhkiin. Valvontajaksoja on
muutettava usein ja yllättäen, niin että luvaton rajanylitys on aina
vaarassa paljastua.
4.
Valvonnan toteuttavat kiinteät tai liikkuvat yksiköt, jotka
suorittavat tehtävänsä partioimalla tai sijoittumalla ongelmallisiksi tunnettuihin tai katsottuihin paikkoihin, koska valvonnan
tarkoituksena on ottaa kiinni rajaa laittomasti ylittävät henkilöt.
Valvonta voidaan toteuttaa myös teknisin keinoin kuten sähköisin laittein.

Tällaisessa tapauksessa:
a)

b)

jos kolmannen maan kansalainen tavataan Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavien jäsenvaltioiden alueelta,
toimivaltaisten viranomaisten on merkittävä kolmannen
maan kansalaisen matkustusasiakirjaan kansallisen lainsäädännön ja käytänteen mukaisesti ajankohta, jolloin hän ylitti
yhden Schengenin säännöstöä täysimääräisesti soveltavan
jäsenvaltion ulkorajan, ja vastaava rajanylityspaikka;
jos kolmannen maan kansalainen tavataan sellaisen jäsenvaltion alueelta, jonka osalta vuoden 2003 liittymisasiakirjan
3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua päätöstä ei ole vielä tehty,
toimivaltaisten viranomaisten on merkittävä kolmannen
maan kansalaisen matkustusasiakirjaan kansallisen lainsäädännön ja käytänteen mukaisesti ajankohta, jolloin hän ylitti
tällaisen jäsenvaltion ulkorajan, ja vastaava rajanylityspaikka.

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen merkintöjen lisäksi asianomaiselle kolmannen maan kansalaiselle voidaan antaa liitteessä VIII esitetty lomake.

5.
Valvonnan toteuttamista koskevia lisäsääntöjä voidaan
antaa 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

13 artikla
Pääsyn epääminen
1. Pääsy jäsenvaltioiden alueelle on evättävä kolmannen maan
kansalaiselta, joka ei täytä kaikkia 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä maahantuloedellytyksiä ja joka ei kuulu 5 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettuihin henkilöryhmiin. Tämä ei kuitenkaan rajoita turvapaikkaoikeutta koskevien erityismääräysten soveltamista eikä
kansainvälistä suojelua tai viisumien myöntämistä pitkäaikaista
oleskelua varten.
2. Pääsy voidaan evätä vain perustellulla päätöksellä, jossa
ilmoitetaan epäämisen täsmälliset syyt. Päätöksen tekee kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltainen viranomainen. Se tulee
voimaan välittömästi.
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Perusteltu päätös, jossa ilmoitetaan epäämisen täsmälliset syyt,
annetaan liitteessä V olevassa B osassa olevalla vakiomuotoisella
lomakkeella, jonka pääsyn epäämisasioissa kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltainen viranomainen täyttää. Täytetty vakiomuotoinen lomake annetaan asianomaiselle kolmannen maan
kansalaiselle, jonka on merkittävä lomakkeeseen kuittaus pääsyn
epäämispäätöksen vastaanottamisesta.

3.
Henkilöillä, joiden pääsy on evätty, on oikeus hakea muutosta päätökseen. Muutoksenhaku on tehtävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kolmannen maan kansalaiselle on myös
annettava kirjallinen tieto yhteyspisteistä, jotka voivat antaa tietoja edustajista, jotka kansallisen lainsäädännön mukaan ovat toimivaltaisia toimimaan kolmannen maan kansalaisen puolesta.

Muutoksenhaku ei
täytäntöönpanoa.

lykkää

pääsyn

epäämispäätöksen

Jos pääsyn epäämispäätös todetaan muutoksenhaun tuloksena
perusteettomaksi, kolmannen maan kansalaisella on oikeus siihen, että pääsyn evännyt jäsenvaltio oikaisee mitätöidyn maahantuloleiman ja merkityt muut mitätöinnit tai lisäykset, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lainsäädännön mukaisen
korvauksen myöntämistä.

4. Rajavartijoiden on huolehdittava siitä, että kolmannen maan
kansalainen, jolta on evätty pääsy, ei mene asianomaisen jäsenvaltion alueelle.

5.
Jäsenvaltioiden on tilastoitava sellaisten henkilöiden, joilta
on evätty pääsy, määrä, epäämisen perusteet, evättyjen kansalaisuus ja rajatyyppi (maa-, ilma- vai meriraja), jolla heiltä evättiin
pääsy. Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tilastot komissiolle
kerran vuodessa. Komissio julkaisee joka toinen vuosi yhteenvedon jäsenvaltioiden toimittamista tilastoista.

6.
Pääsyn epäämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ovat
liitteessä V olevassa A osassa.

III LUKU

Rajavalvonnan ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön
voimavarat ja henkilöstö

13.4.2006
15 artikla
Valvonnan toteuttaminen

1. Tämän asetuksen 6–13 artiklan mukaisen rajavalvonnan
toteuttavat rajavartijat tämän asetuksen säännösten ja kansallisen
lainsäädännön mukaisesti.
Tämä asetus ei vaikuta niihin valtuuksiin, jotka rajavartijoilla rajavalvontaa suorittaessaan on ryhtyä rikosoikeudellisiin toimiin
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja jotka eivät kuulu tämän
asetuksen soveltamisalaan.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että rajavartijat ovat alaan
erikoistuneita ja asianmukaisen koulutuksen saaneita ammattilaisia. Jäsenvaltioiden on kannustettava rajavartijoita opiskelemaan
vieraita kieliä ja erityisesti niitä, joita he tarvitsevat tehtäviensä
hoitamiseksi.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 34 artiklan
mukaisesti luettelo kansallisista viranomaisista, jotka niiden kansallisen lainsäädännön mukaan vastaavat rajavalvonnasta.
3.
Rajojen tehokkaan valvonnan varmistamiseksi kunkin
jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että sen rajavalvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset tekevät kiinteästi ja jatkuvasti
yhteistyötä.

16 artikla
Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö
1. Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan ja tehtävä keskenään
kiinteästi ja jatkuvasti yhteistyötä rajavalvonnan tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi tämän asetuksen 6–15 artiklan
mukaisesti. Niiden on huolehdittava kaikkien asiaankuuluvien tietojen vaihdosta.
2.
Jäsenvaltioiden välistä operatiivista yhteistyötä ulkorajojen
valvonnan alalla koordinoi asetuksella (EY) N:o 2007/2004 perustettu jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (jäljempänä ”virasto”).
3. Viraston toimivaltuuksia rajoittamatta jäsenvaltiot voivat
jatkaa operatiivista yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden ja/tai kolmansien maiden kanssa ulkorajoilla, yhteyshenkilöiden vaihto
mukaan luettuna, jos tällainen yhteistyö täydentää viraston
toimintaa.
Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä kaikesta toiminnasta, joka saattaisi haitata viraston toimintaa tai sen tavoitteiden saavuttamista.

14 artikla
Rajavalvonnan voimavarat ja henkilöstö

Jäsenvaltioiden on raportoitava virastolle virastosta riippumattomista operatiivisista toimista, joita ne toteutettavat ulkorajoilla.

Jäsenvaltioiden on osoitettava riittävästi asianmukaista henkilökuntaa ja voimavaroja 6–13 artiklan mukaiseen rajavalvontaan
ulkorajoilla, jotta ne voivat varmistaa ulkorajojensa valvonnan
tehokkuuden ja yhtenäisen korkean tason.

4. Jäsenvaltioiden on järjestettävä rajavalvonnan säännöstöä ja
perusoikeuksia koskevaa koulutusta. Sitä varten on otettava huomioon viraston asettamat ja sen edelleen kehittelemät yhteiset
koulutusvaatimukset.
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17 artikla
Yhteinen valvonta
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2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 34 artiklan
mukaisesti mallit henkilökorteista, joita niiden ulkoasiainministeriöt myöntävät diplomaatti- ja konsuliedustustojen akkreditoiduille jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen.

1.
Jäsenvaltiot, jotka eivät sovella 20 artiklaa yhteisillä maarajoillaan, voivat kyseisen artiklan soveltamisen alkamispäivään asti
valvoa yhdessä näitä yhteisiä rajojaan, jolloin henkilö voidaan
pysäyttää vain kerran maahantulo- ja maastalähtötarkastuksen
suorittamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6–13 artiklan
säännöksistä johtuvaa kunkin jäsenvaltion yksittäistä vastuuta.

III OSASTO
SISÄRAJAT

I LUKU

Jäsenvaltiot voivat tätä varten sopia keskenään kahdenvälisistä
järjestelyistä.

Rajavalvonnan poistaminen sisärajoilta

2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan
mukaisesti sopimistaan järjestelyistä.

20 artikla
Sisärajojen ylittäminen

IV LUKU

Erityissäännöt rajatarkastuksia varten

Sisärajat voidaan ylittää kaikkialta ilman, että henkilöihin heidän
kansalaisuudestaan riippumatta kohdistettaisiin rajatarkastuksia.

18 artikla

21 artikla

Erityissäännöt erityyppisiä rajoja ja jäsenvaltioiden
ulkorajojen ylityksessä käytettäviä eri kulkuneuvoja varten

Alueen sisällä tehtävät tarkastukset
Rajavalvonnan poistaminen sisärajoilta ei vaikuta

Liitteessä VI olevia erityissääntöjä sovelletaan erityyppisillä rajoilla
suoritettavissa tarkastuksissa ja tarkastettaessa erilaisia rajan ylityksessä käytettäviä kulkuneuvoja.

a)

Näissä erityissäännöissä voi olla poikkeuksia 5 ja 7–13 artiklasta.

19 artikla
Erityissäännöt tietyille henkilöryhmille suoritettavista
tarkastuksista
1.
Liitteessä VII olevia erityissääntöjä sovelletaan tarkastuksissa, jotka suoritetaan seuraaville henkilöryhmille:
a)

valtionpäämiehet ja heidän valtuuskuntiensa jäsenet;

b)

ilma-alusten ohjaajat ja muut miehistön jäsenet;

c)

merimiehet;

d)

diplomaatti-, virkamatka- tai virkapassin haltijat sekä kansainvälisten järjestöjen jäsenet;

e)

rajatyöntekijät;

f)

alaikäiset.

Näissä erityissäännöissä voi olla poikkeuksia 5 ja 7–13 artiklasta.

jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kansallisen lainsäädännön nojalla käyttämiin poliisivaltuuksiin, kunhan valtuuksien käyttämisellä ei ole vastaavaa vaikutusta kuin
rajatarkastuksilla; tätä sovelletaan myös raja-alueilla. Poliisivaltuuksien käyttämistä ei voida rinnastaa rajatarkastusten
suorittamiseen siten kuin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetaan, jos
i)

poliisitoimenpiteen tarkoituksena ei ole rajavalvonta,

ii)

poliisitoimenpiteet perustuvat poliisin yleisiin tietoihin
ja kokemuksiin, jotka koskevat yleiseen turvallisuuteen
kohdistuvia uhkia, ja niiden erityisenä tarkoituksena on
torjua rajat ylittävää rikollisuutta,

iii) poliisitoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan henkilöihin ulkorajoilla järjestelmällisesti kohdistuvista rajatarkastuksista selkeästi poikkeavalla tavalla,
iv) poliisitoimenpiteet toteutetaan satunnaistarkastuksina;
b)

kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla toimivaltaisten viranomaisten, satama- tai lentoasemavirkailijoiden
tai liikenteenharjoittajien satamissa ja lentoasemilla suorittamiin henkilöiden turvatarkastuksiin edellyttäen, että samanlaisia tarkastuksia tehdään myös henkilöille, jotka
matkustavat jäsenvaltion sisällä;

c)

jäsenvaltion mahdollisuuteen säätää omassa lainsäädännössään velvollisuudesta pitää hallussa tai mukana asiakirjoja;
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kolmansien maiden kansalaisten velvollisuuteen ilmoittaa
läsnäolostaan jäsenvaltion alueella Schengenin yleissopimuksen 22 artiklan määräysten mukaisesti.
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b)

suunnitellun palauttamisen laajuus täsmentäen, minne rajavalvonta on tarkoitus palauttaa;

c)

vahvistettujen rajanylityspaikkojen nimet;

d)

suunnitellun palauttamisen päivämäärä ja kesto;

e)

tarvittaessa toimenpiteet, jotka muiden jäsenvaltioiden on
määrä toteuttaa.

22 artikla
Liikenne-esteiden poistaminen teiden rajanylityspaikoilta
sisärajoilla

Jäsenvaltioiden on poistettava kaikki liikenteen sujuvuutta haittaavat esteet teiden rajanylityspaikoilta sisärajoilla, erityisesti
nopeusrajoitukset, jotka eivät perustu yksinomaan liikenneturvallisuutta koskeviin näkökohtiin.

Jäsenvaltioilla on samanaikaisesti oltava valmiudet tarkastusten
suorittamiseen siltä varalta, että sisärajavalvonta palautetaan.

II LUKU

Rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille

2. Asianomaisen jäsenvaltion tehtyä ilmoituksen komissio voi
antaa asiasta lausunnon 3 kohdassa edellytettyjä neuvotteluja varten, tämän kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen
64 artiklan 1 kohdan soveltamista.
3.
Tiedoista, joita 1 kohdassa tarkoitetaan, ja lausunnosta,
jonka komissio voi antaa 2 kohdan mukaisesti, on neuvoteltava
rajavalvonnan palauttamista suunnittelevan jäsenvaltion, muiden
jäsenvaltioiden ja komission kesken, jotta tarvittaessa voidaan järjestää jäsenvaltioiden keskinäistä yhteistyötä ja arvioida toimenpiteiden oikeasuhteisuutta rajavalvonnan palauttamiseen
johtaneisiin tapahtumiin ja yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin nähden.

23 artikla
Rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille

1.
Jos yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu vakava vaara, jäsenvaltio voi poikkeuksellisesti palauttaa
rajavalvonnan sisärajoilleen rajoitetuksi enintään 30 vuorokauden
ajaksi tai, jos vakava vaara kestää pitempään kuin 30 vuorokautta,
sen arvioidun keston ajaksi 24 artiklassa säädetyn menettelyn
mukaisesti tai kiireellisessä tapauksessa 25 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti. Sisärajoille väliaikaisesti palautetun rajavalvonnan laajuus ja kesto eivät saa ylittää sitä, mikä on vaaran
vakavuuden vuoksi ehdottoman välttämätöntä.

2.
Jos yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva vakava vaara jatkuu pitempään kuin 1 kohdassa säädetyn
ajan, jäsenvaltio voi jatkaa rajavalvontaa 26 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti enintään 30 vuorokautta kerrallaan samojen 1 kohdassa tarkoitettujen syiden perusteella ja ottaen huomioon mahdolliset uudet tekijät.

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetut neuvottelut on käytävä vähintään viisitoista vuorokautta ennen kuin rajavalvonta on tarkoitus
palauttaa.

25 artikla
Menettely kiireellisiä toimia edellyttävissä tapauksissa
1. Jos jäsenvaltion yleinen järjestys tai sisäinen turvallisuus
vaatii toteuttamaan kiireellisiä toimia, asianomainen jäsenvaltio
voi poikkeuksellisesti palauttaa rajavalvonnan sisärajoille
välittömästi.
2.
Jäsenvaltion, joka palauttaa rajavalvonnan sisärajoille, on
ilmoitettava asiasta viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle
ja annettava 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja mainittava syyt, joiden perusteella on tarpeen soveltaa tätä menettelyä.

24 artikla

26 artikla

Menettely ennakoitavissa tapauksissa

Menettely rajavalvonnan jatkamiseksi sisärajoilla

1.
Jos jäsenvaltio aikoo palauttaa rajavalvonnan sisärajoille
23 artiklan 1 kohdan nojalla, sen on ilmoitettava tästä mahdollisimman pian muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä annettava
seuraavat tiedot heti, kun ne ovat saatavilla:

1. Jäsenvaltiot voivat jatkaa rajavalvontaa sisärajoilla 23 artiklan 2 kohdan säännösten nojalla vasta sen jälkeen, kun asiasta on
ilmoitettu muille jäsenvaltioille sekä komissiolle.

a)

suunnitellun palauttamisen perustelut ilmoittaen tapahtumat,
jotka muodostavat vakavan vaaran yleiselle järjestykselle tai
sisäiselle turvallisuudelle;

2. Rajavalvonnan jatkamista suunnittelevan jäsenvaltion on
toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikki asiaankuuluvat tiedot syistä, joiden vuoksi rajavalvontaa on tarpeen jatkaa
sisärajoilla. Sovelletaan 24 artiklan 2 kohdan säännöksiä.
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27 artikla
Euroopan parlamentille ilmoittaminen
Asianomaisen jäsenvaltion tai tapauksen mukaan neuvoston on
ilmoitettava Euroopan parlamentille mahdollisimman pian 24, 25
ja 26 artiklan nojalla toteutetuista toimenpiteistä. Siitä alkaen, kun
rajavalvontaa jatketaan 26 artiklan mukaisesti kolmatta peräkkäistä kertaa, asianomaisen jäsenvaltion on pyynnöstä annettava
selvitys Euroopan parlamentille rajavalvonnan tarpeellisuudesta
sisärajoilla.
28 artikla
Sovellettavat säännökset palautettaessa rajavalvonta
sisärajoille
Kun rajavalvonta palautetaan sisärajoille, sovelletaan tarvittavin
muutoksin II osaston asiaankuuluvia säännöksiä.

L 105/13

2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä, ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset ja edellyttäen,
että tämän menettelyn mukaisesti toteutetut täytäntöönpanotoimenpiteet eivät muuta tämän asetuksen keskeisiä säännöksiä.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

4. Tämän asetuksen niiden säännösten soveltaminen, jotka
koskevat teknisten sääntöjen ja päätösten hyväksymistä 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, keskeytetään neljä
vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jo toteutettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamista. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat
komission ehdotuksesta uudistaa kyseiset säännökset perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen, ja
tätä varten ne tarkastelevat säännöksiä uudelleen ennen neljän
vuoden määräajan päättymistä.

29 artikla
Selvitys rajavalvonnan palauttamisesta sisärajoille

34 artikla

Jäsenvaltion, joka 23 artiklan nojalla on palauttanut rajavalvonnan sisärajoille, on asetettava päivämäärä, jona valvonta lopetetaan, ja annettava silloin tai pian sen jälkeen Euroopan
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle selvitys rajavalvonnan
palauttamisesta sisärajoille ja käsiteltävä siinä erityisesti tarkastusten suorittamista ja rajavalvonnan palauttamisen tehokkuutta.

Ilmoitukset

30 artikla

1.
a)

luettelo oleskeluluvista;

b)

luettelo rajanylityspaikoistaan;

c)

ulkorajojensa ylittämiseen vaadittavien varojen viitemäärät,
jotka kansalliset viranomaiset vahvistavat vuosittain;

d)

luettelo
rajavalvonnasta
viranomaisista;

e)

ulkoasiainministeriön myöntämien henkilökorttien mallit.

Tiedottaminen yleisölle
Päätös rajavalvonnan palauttamisesta sisärajoille on tehtävä avoimesti ja yleisölle on annettava asiasta kaikki tiedot, elleivät erittäin tärkeät turvallisuussyyt ole tämän esteenä.
31 artikla
Luottamuksellisuus
Muiden jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin ja komission on
pidettävä asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä rajavalvonnan
palauttamisen ja jatkamisen ja 29 artiklan mukaisesti laadittavan
selvityksen yhteydessä toimitetut tiedot luottamuksellisina.

vastaavista

kansallisista

2.
Komissio hoitaa 1 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot
jäsenvaltioiden ja yleisön saataville julkaisemalla ne Euroopan
unionin virallisen lehden C-sarjassa ja muilla tarkoituksenmukaisilla tavoilla.
35 artikla
Paikallinen rajaliikenne

LOPPUSÄÄNNÖKSET

Tämä asetus ei vaikuta paikallista rajaliikennettä koskevien yhteisön sääntöjen eikä paikallista rajaliikennettä koskevien kahdenvälisten sopimusten soveltamiseen.

32 artikla

36 artikla

Liitteiden muuttaminen

Ceuta ja Melilla

IV OSASTO

Liitteiden III, IV ja VIII muuttaminen on tehtävä 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
33 artikla
Komitea
1.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle

Komissiota avustaa komitea, jäljempänä ”komitea”.

Tämän asetuksen säännökset eivät vaikuta Ceutan ja Melillan kaupunkeihin sovellettaviin erityisiin sääntöihin, jotka määritellään
Ceutan ja Melillan kaupunkeja koskevassa Espanjan kuningaskunnan julistuksessa (1), joka on liitetty Espanjan kuningaskunnan
liittymistä 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen koskevan sopimuksen päätösasiakirjaan.
(1) EYVL L 239, 22.9.2000, s. 73.
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37 artikla

b)

Schengenin toimeenpanevan komitean 26 päivänä huhtikuuta 1994 tehty päätös (SCH/Com-ex (94) 1, rev 2), 22 päivänä joulukuuta 1994 tehty päätös (SCH/Com-ex (94) 17,
rev 4) ja 20 päivänä joulukuuta 1995 tehty päätös
(SCH/Com-ex (95) 20, rev 2);

c)

Yhteisen konsuliohjeiston liite 7;

d)

täytäntöönpanovallan pidättämisestä neuvostolle rajatarkastusten ja -valvonnan toteuttamista koskevien tiettyjen yksityiskohtaisten määräysten ja käytännön menettelytapojen
osalta 24 päivänä huhtikuuta 2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 790/2001 (1);

e)

ulkoisilla rajanylityspaikoilla käytettävissä opasteissa käytettävien vähimmäismerkintöjen määrittämisestä 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehty neuvoston päätös
2004/581/EY (2);

f)

yhteisen käsikirjan muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta
2004 tehty neuvoston päätös 2004/574/EY (3);

g)

jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudesta leimata järjestelmällisesti kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat heidän ylittäessään jäsenvaltioiden
ulkorajat sekä tämän vuoksi tapahtuvasta Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen määräysten
ja yhteisen käsikirjan muuttamisesta 13 päivänä joulukuuta
2004 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2133/2004 (4).

Jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 26 päivänä lokakuuta 2006 21 artiklan c ja d alakohtaan liittyvät kansalliset säännöksensä, 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut
seuraamukset ja 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovitut kahdenväliset järjestelyt. Niiden on ilmoitettava näihin säännöksiin tehdyistä muutoksista viiden työpäivän kuluessa.
Jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot julkaistaan Euroopan unionin
virallisen lehden C-sarjassa.
38 artikla
Kertomus III osaston soveltamisesta
Komissio esittää viimeistään 13 päivänä lokakuuta 2009 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen III osaston
soveltamisesta.
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Komissio kiinnittää erityistä huomiota vaikeuksiin, joita rajavalvonnan palauttaminen sisärajoille aiheuttaa. Se esittää tarvittaessa
ehdotuksia tällaisten vaikeuksien selvittämiseksi.
39 artikla
Kumoamiset

3.
Viittauksia poistettuihin artikloihin ja kumottuihin oikeudellisiin välineisiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

1.
Kumotaan Schengenin sopimuksen soveltamisesta 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn yleissopimuksen 2–8 artiklan määräykset 13 päivästä lokakuuta 2006 alkaen.

40 artikla

2.
a)

Kumotaan 1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä lukien:
Yhteinen käsikirja ja sen liitteet;

Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä lokakuuta 2006. Asetuksen 34 artikla tulee kuitenkin voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.
Tehty Strasbourgissa 15 päivänä maaliskuuta 2006.
Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES

H. WINKLER

(1) EYVL L 116, 26.4.2001, s. 5, asetus sellaisena kuin se on muutettuna
päätöksellä 2004/927/EY (EUVL L 396, 31.12.2004, s. 45).
(2) EUVL L 261, 6.8.2004, s. 119.
(3) EUVL L 261, 6.8.2004, s. 36.
(4) EUVL L 369, 16.12.2004, s. 5.
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LIITE I
Asiakirjat maahantuloedellytysten täyttymisen toteamiseksi
Asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjatodisteisiin voivat kuulua seuraavat:
a)

b)

c)

Työmatkat:
i)

yrityksen tai viranomaisen esittämä kutsu osallistua kauppaa, teollisuutta tai palveluja koskeviin kokouksiin, konferensseihin tai tilaisuuksiin;

ii)

muut asiakirjat, joista ilmenevät kauppaan tai palveluihin liittyvät liikesuhteet;

iii)

messuun ja kongressiin osallistuttaessa sen sisäänpääsyliput.

Opiskelu- tai koulutustarkoituksessa tehtävät matkat:
i)

todistus kirjoittautumisesta oppilaitokseen perus- tai jatkokoulutuksen teoreettiseen tai käytännön opetukseen
osallistumiseksi;

ii)

opiskelijakortit tai todistukset kursseille osallistumisesta.

Matkailu- tai yksityistarkoituksessa tehtävät matkat:
i)

ii)

majoitusta koskevat asiakirjat:
—

yksityishenkilön luokse majoituttaessa tämän esittämä kutsu,

—

majoituslaitoksen antama vahvistus tai muu asianmukainen asiakirja suunnitellusta majoituksesta;

matkareittiä koskevat asiakirjat:
valmismatkavarauksen vahvistus tai muu asianmukainen asiakirja matkasuunnitelmista;

iii)

paluuta koskevat asiakirjat:
paluulippu tai edestakainen lippu.

d)

Poliittisia, tieteellisiä, uskonnollisia, kulttuuri- tai urheilutilaisuuksia koskevassa tai muussa tarkoituksessa tehtävät
matkat:
kutsut, sisäänpääsyliput, osallistumisilmoitukset tai ohjelmat, joissa mainitaan mahdollisuuksien mukaan vastaanottavan organisaation nimi ja oleskelun kesto, tai muut asianmukaiset asiakirjat, joista käy ilmi matkan tarkoitus.
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LIITE II
Tietojen rekisteröinti
Kaikilla rajanylityspaikoilla on rekisteröitävä manuaalisesti tai sähköisesti kaikki tehtävien hoitoon liittyvät ja muut erityisen
tärkeät tiedot. Rekisteröitäviä tietoja ovat erityisesti
a)

rajatarkastuksista paikallisesti vastaavan rajavartijan ja kuhunkin ryhmään kuuluvien muiden virkamiesten nimet;

b)

8 artiklan mukaisesti toteutetut henkilötarkastusten lievennykset;

c)

rajalla myönnetyt passin korvaavat asiakirjat ja viisumit;

d)

kiinniotetut henkilöt ja valitukset (rikokset ja hallinnolliset rikkomukset);

e)

henkilöt, joilta on evätty pääsy 13 artiklan mukaisesti (epäämisen perusteet ja evättyjen kansalaisuus);

f)

maahantulo- ja maastalähtöleimasimien turvakoodit, tiettynä ajankohtana tai tietyssä vuorossa tiettyä leimasinta käyttävien rajavartijoiden henkilöllisyys sekä tiedot kadonneista ja varastetuista leimasimista;

g)

tarkastettujen henkilöiden esittämät valitukset;

h)

muut erityisen merkitykselliset poliisi- tai lainkäyttötoimet;

i)

erityiset tapahtumat.
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LIITE III
Rajanylityspaikkojen kulkuväylien opasteiden mallit

A OSA

(1 )

(1) Tunnuskuvaa ei tarvita Norjan ja Islannin osalta.
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C OSA

(1 )

(1 )

(1 )
(1) Tunnuskuvaa ei tarvita Norjan ja Islannin osalta.
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LIITE IV
Leimaaminen
1.

Kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat on leimattava järjestelmällisesti maahantulon ja maastalähdön
yhteydessä 10 artiklan mukaisesti. Leimojen ominaisuuksista säädetään Schengenin toimeenpanevan komitean päätöksessä SCH/Com-ex (94) 16 rev ja asiakirjassa SCH/Gem-Handb (93) 15 (luottamuksellinen).

2.

Leimojen turvakoodit on muutettava säännöllisin väliajoin vähintään kerran kuukaudessa.

3.

Kun maahan saapuu tai maasta poistuu kolmannen maan kansalaisia, joilta vaaditaan viisumi, leima merkitään mahdollisuuksien mukaan siten, että se peittää viisumin reunan haittaamatta viisumin tai viisumitarran turvatekijöiden luettavuutta. Jos leimoja on merkittävä useita (esimerkiksi toistuvaisviisumiin), ne merkitään viisumin sisältävän sivun
viereiselle sivulle.
Jos kyseistä sivua ei voida käyttää, leima merkitään seuraavalle sivulle. Koneellisesti luettavaa vyöhykettä ei saa leimata.

4.

Jäsenvaltioiden on nimettävä kansalliset yhteyspisteet, jotka vastaavat rajanylityspaikoilla käytettävien maahantulo- ja
maastalähtöleimojen turvakoodeja koskevien tietojen vaihdosta, ja ilmoitettava niistä muille jäsenvaltioille, neuvoston
pääsihteeristölle ja komissiolle. Yhteyspisteillä on oltava viiveetön pääsy asianomaisen jäsenvaltion ulkorajalla käytettäviä yhteisiä maahantulo- ja maastalähtöleimoja koskeviin tietoihin, kuten:
a)

mitä leimaa milläkin rajanylityspaikalla käytetään;

b)

sen rajavartijan henkilöllisyys, joka käyttää tiettyä leimasinta tiettynä ajankohtana;

c)

kunkin leiman turvakoodi tiettynä ajankohtana.

Yhteisiä maahantulo- ja maastalähtöleimoja koskevat tiedustelut on esitettävä edellä mainittujen kansallisten yhteyspisteiden kautta.
Kansallisten yhteyspisteiden on myös toimitettava välittömästi muille yhteyspisteille, neuvoston pääsihteeristölle ja
komissiolle tiedot yhteyspisteissä tapahtuneista muutoksista sekä kadonneista tai varastetuista leimasimista.
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LIITE V

A OSA
Menettelyt rajalta käännyttämiseksi

1.

2.

Jos maahanpääsy evätään, toimivaltaisen rajavartijan on

a)

täytettävä B osassa esitetty vakiolomake pääsyn epäämistä varten. Asianomaisen kolmannen maan kansalaisen on
allekirjoitettava lomake, minkä jälkeen hänelle on annettava siitä yksi kappale. Jos kolmannen maan kansalainen
kieltäytyy allekirjoittamasta, rajavartijan on merkittävä se lomakkeen ”Huomautukset”-osaan;

b)

merkittävä passiin maahantuloleima, mitätöitävä se vetämällä yli risti pysyvällä mustalla musteella ja merkittävä
sen viereen oikealle puolelle niin ikään pysyvällä musteella pääsyn epäämisen perustetta vastaava kirjaintunnus
tai -tunnukset, jotka luetellaan edellä mainitussa pääsyn epäämistä koskevassa vakiolomakkeessa;

c)

mitätöitävä viisumi 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa merkitsemällä siihen leima ”MITÄTÖN”. Tällaisessa tapauksessa viisumitarran optisesti vaihtuva tekijä, turvatekijänä käytetty latentti kuva ja sana ”viisumi” on tuhottava
vetämällä sen yli risti, jotta myöhempi väärinkäyttö estetään. Rajavartijan on välittömästi ilmoitettava asiasta
maansa keskusviranomaisille;

d)

merkittävä jokainen pääsyn epäämistapaus rekisteriin tai luetteloon mainiten asianomaisen kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyys ja kansalaisuus, kolmannen maan kansalaisen rajanylitykseen oikeuttavan asiakirjan viitetiedot ja epäämisen syy ja päivämäärä.

Viisumi on mitätöitävä seuraavissa tapauksissa:

a)

viisumin haltijasta on maahantulokieltoa koskeva ilmoitus SIS:ssä, paitsi jos hänellä on jonkin jäsenvaltion myöntämä viisumi tai paluuviisumi ja jos hän pyrkii maahan kauttakulkutarkoituksessa matkustaakseen asiakirjan
myöntäneen jäsenvaltion alueelle;

b)

on vakavia perusteita olettaa, että viisumi on saatu vilpillisesti.

Kolmannen maan kansalaisen kykenemättömyys esittää rajalla yksi tai useampi 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu asiakirja ei saa kuitenkaan ilman muuta johtaa viisumin mitätöimistä koskevaan päätökseen.

3.

4.

Jos liikenteenharjoittaja on tuonut rajalle kolmannen maan kansalaisen, jolta on evätty pääsy, tarkastuksista vastaavan
paikallisen rajavartijan on

a)

määrättävä liikenteenharjoittaja kuljettamaan kolmannen maan kansalainen välittömästi joko takaisin siihen kolmanteen maahan, josta hänet on tuotu, siihen kolmanteen maahan, joka on myöntänyt rajanylitykseen oikeuttavan asiakirjan, tai mihin tahansa kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä on taattu, tai löytämään keinon
kuljettaa hänet pois Schengenin yleissopimuksen 26 artiklan ja 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin
sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan määräysten täydentämiseksi 28 päivänä kesäkuuta
2001 annetun neuvoston asetuksen 2001/51/EY (1) mukaisesti;

b)

ryhdyttävä poiskuljetusta odotettaessa kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja paikalliset olosuhteet huomioon
ottaen tarvittaviin toimiin sen estämiseksi, etteivät kolmansien maiden kansalaiset, joilta on pääsy evätty, pääse
laittomasti maahan.

Jos on perusteet sekä evätä pääsy kolmannen maan kansalaiselta että pidättää hänet, rajavartijan on otettava yhteyttä
toimivaltaisiin viranomaisiin, jotta voidaan päättää, mihin toimiin kansallisen lainsäädännön mukaisesti olisi ryhdyttävä.

(1) EYVL L 187, 10.7.2001, s. 45.
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Vakiolomake rajalla pääsyn epäämistä varten
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LIITE VI
Erityissäännöt erityyppisille rajoille ja jäsenvaltioiden ulkorajojen ylityksessä käytettäville eri kulkuneuvoille

1.

Maarajat

1.1

Tieliikenteen tarkastukset

1.1.1 Liikkumista rajanylityspaikoilla on säädeltävä asianmukaisella tavalla varmistaen samanaikaisesti sekä tehokkaat henkilötarkastukset että tieliikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa tehdä kahdenvälisiä sopimuksia liikenteen ohjaamiseksi ja pysäyttämiseksi. Niiden on 37 artiklan mukaisesti ilmoitettava sopimuksista
komissiolle.
1.1.2 Jäsenvaltiot voivat ottaa maarajojen ylityspaikoilla käyttöön tai käyttää erillisiä kulkuväyliä 9 artiklan mukaisesti, jos
ne pitävät sitä tarkoituksenmukaisena ja olosuhteet sen sallivat.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat milloin tahansa keskeyttää erillisten kulkuväylien käytön poikkeuksellisissa olosuhteissa ja kun liikenne ja infrastruktuuri sitä edellyttävät.
Jäsenvaltiot voivat tehdä naapurimaiden kanssa yhteistyötä erillisten kulkuväylien käyttöönottamiseksi ulkorajojen
ylityspaikoilla.
1.1.3 Ajoneuvoissa matkustavat henkilöt voivat yleensä jäädä ajoneuvoon tarkastuksen ajaksi. Jos kuitenkin olosuhteet sitä
edellyttävät, henkilöitä voidaan pyytää nousemaan ajoneuvoistaan. Jos paikalliset olosuhteet sallivat, perusteelliset tarkastukset on tehtävä tätä tarkoitusta varten varatuilla paikoilla. Henkilökunnan turvallisuuden vuoksi tarkastuksessa
on oltava mahdollisuuksien mukaan mukana kaksi rajavartijaa.

1.2

Rautatieliikenteen tarkastukset

1.2.1 Tarkastuksia on suoritettava ulkorajat ylittävissä junissa sekä junamatkustajille että rautatiehenkilökunnalle, tavarajunat ja tyhjät junat mukaan luettuina. Tarkastukset on suoritettava jommallakummalla seuraavista kahdesta tavasta:
—

ensimmäisen määrä- tai lähtöaseman laiturilla jäsenvaltion alueella,

—

junassa matkan aikana.

Jäsenvaltiot voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia siitä, miten nämä tarkastukset tehdään. Niiden on 37 artiklan
mukaisesti ilmoitettava sopimuksista komissiolle.
1.2.2 Edellä olevasta 1.2.1 kohdasta poiketen ja suurnopeusmatkustajajunien liikennöinnin helpottamiseksi kolmansista
maista tulevien junien reitin varrella olevat jäsenvaltiot voivat myös yhteisellä sopimuksella asianomaisten kolmansien maiden kanssa päättää, että kolmansista maista saapuvissa junissa olevat henkilöt tarkastetaan jollakin seuraavista tavoista:
—

kolmannen maan asemilla, joilla henkilöt nousevat junaan,

—

asemilla, joilla henkilöt poistuvat junasta jäsenvaltioiden alueella,

—

junassa matkan aikana asemien välillä jäsenvaltioiden alueella edellyttäen, että henkilöt eivät poistu junasta edeltävällä asemalla tai edeltävillä asemilla.

1.2.3 Jos rautatieyritys voi ottaa kolmannesta maasta lähteneisiin ja useita kertoja jäsenvaltioiden alueella pysähtyviin suurnopeusjuniin matkustajia vain jäsenvaltioiden alueella jäljellä olevaa matkaosuutta varten, näille matkustajille on tehtävä maahantulotarkastus joko junassa tai määräasemalla, paitsi jos tarkastukset on suoritettu 1.2.1 kohdan
tai 1.2.2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti.
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Henkilöille, jotka aikovat matkustaa junalla ainoastaan jäljellä olevan matkaosuuden jäsenvaltioiden alueella, on
ennen junan lähtöä ilmoitettava selvästi, että heille tehdään maahantulotarkastus matkan aikana tai määräasemalla.
1.2.4 Vastakkaiseen suuntaan matkustettaessa junassa oleville henkilöille tehdään maastalähtötarkastus vastaavalla tavalla.
1.2.5 Rajavartija voi määrätä vaunujen ontot tilat tarkastettaviksi tarvittaessa junanvalvojan avustuksella sen varmistamiseksi, ettei niihin ole kätketty henkilöitä tai tavaroita, joita rajatarkastus koskee.
1.2.6 Jos on syytä olettaa, että junaan on kätkeytynyt henkilöitä, joiden on ilmoitettu tai joiden epäillään tehneen rikoksen,
tai kolmannen maan kansalaisia, jotka pyrkivät maahan laittomasti, ja jos rajavartija ei kansallisten määräysten mukaisesti voi toimia asiassa, hänen on ilmoitettava asiasta niille jäsenvaltioille, joiden aluetta kohden tai joiden alueen
kautta juna kulkee.

2.

Lentoasemat

2.1

Tarkastusmenettelyt kansainvälisillä lentoasemilla

2.1.1 Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että lentoasematoiminnan harjoittaja toteuttaa tarvittavat toimet, joilla sisäisten lentojen matkustajavirrat erotellaan fyysisesti muiden lentojen matkustajavirroista. Kaikilla kansainvälisillä lentoasemilla on toteutettava tätä varten tarvittavat lisäjärjestelyt.
2.1.2 Rajatarkastusten suorittamispaikka määräytyy seuraavan menettelyn mukaisesti:
a)

Kolmannesta maasta lähteneen lennon matkustajille, jotka siirtyvät sisäiselle lennolle, maahantulotarkastus tehdään lentoasemalla, jonne kolmannesta maasta lähtenyt lento saapuu. Sisäisen lennon matkustajille, jotka siirtyvät kolmanteen maahan suuntautuvalle lennolle (vaihtomatkustajat), maastalähtötarkastus tehdään
lentoasemalla, jolta jälkimmäinen lento lähtee.

b)

Kolmannesta maasta lähteneet tai sinne matkalla olevat lennot, joilla ei ole vaihtomatkustajia, ja lennot, joihin
kuuluu useampi kuin yksi välilasku jäsenvaltioiden lentokentillä mutta ei koneenvaihtoa:
i)

kolmannesta maasta lähteneiden tai sinne matkalla olevien lentojen matkustajille, joilla ei ole ollut eikä enää
ole koneenvaihtoa jäsenvaltioiden alueella, maahantulotarkastus tehdään saapumislentoasemalla ja maastalähtötarkastus lähtölentoasemalla;

ii)

kolmannesta maasta lähteneillä tai sinne matkalla olevilla lennoilla, joilla on useampi kuin yksi välilasku
jäsenvaltioiden alueella mutta ei koneenvaihtoa (kauttakulkevat matkustajat), ja edellyttäen, että koneeseen
ei oteta matkustajia jäsenvaltioiden alueella sijaitsevalla matkaosuudella, matkustajien maahantulotarkastus tehdään saapumislentoasemalla ja maastalähtötarkastus lähtölentoasemalla;

iii)

jos lentoyhtiö saa ottaa sellaisille kolmannesta maasta lähteneille lennoille, joihin kuuluu useampi kuin yksi
välilasku jäsenvaltioiden alueella, matkustajia vain jäsenvaltioiden alueella jäljellä olevalle matkaosuudelle,
näille matkustajille tehdään maastalähtötarkastus lähtölentoasemalla ja maahantulotarkastus
saapumislentoasemalla.
Ne matkustajat, jotka ovat koneessa jo ennen välilaskuja eivätkä ole nousseet koneeseen jäsenvaltioiden alueella, tarkastetaan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti. Tällaisiin lentoihin sovelletaan päinvastaista menettelyä silloin, kun määränpäänä on kolmas maa.

2.1.3 Rajatarkastuksia ei yleensä suoriteta lentokoneessa eikä portilla, ellei se ole perusteltua sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien arvioinnin perusteella. Sen varmistamiseksi, että matkustajat tarkastetaan
rajanylityspaikkoina toimivilla lentoasemilla 6–13 artiklan säännösten mukaisesti, jäsenvaltioiden on varmistettava,
että lentoaseman viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet matkustajaliikenteen ohjaamiseksi tarkastuksia varten varattuihin tiloihin.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoasematoiminnan harjoittaja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta asiattomat eivät pääse kauttakulkualueen kaltaisille suljetuille alueille tai pois sieltä. Tarkastuksia ei yleensä saa suorittaa
kauttakulkualueella, ellei se ole perusteltua sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien
arvioinnin perusteella. Tarkastuksia kauttakulkualueella voidaan suorittaa erityisesti henkilöille, joilta vaaditaan lentokentän kauttakulkuviisumi, sen tarkastamiseksi, että heillä on hallussaan tällainen viisumi.
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2.1.4 Jos kolmannesta maasta saapuvalla lennolla olevan lentokoneen on ylivoimaisen esteen tai välittömän vaaran vuoksi
tai viranomaisten määräyksestä laskeuduttava kentälle, joka ei ole rajanylityspaikka, lentokone voi jatkaa lentoaan
vasta saatuaan siihen luvan rajavartio- ja tulliviranomaisilta. Tämä koskee myös ilman lupaa laskeutuvaa, kolmannesta maasta saapuvaa lentokonetta. Näiden lentokoneiden matkustajiin sovelletaan joka tapauksessa 6–13 artiklan
säännöksiä.

2.2

Tarkastusmenettelyt muilla lentopaikoilla

2.2.1 On varmistettava, että henkilöt tarkastetaan 6–13 artiklan mukaisesti myös sellaisilla lentopaikoilla, jotka eivät kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti ole kansainvälisiä lentoasemia (lentopaikoilla) mutta joiden kautta kolmansiin
maihin lähtevien tai niistä saapuvien lentojen reititys sallitaan.
2.2.2 Edellä olevasta 2.1.1 kohdasta poiketen lentopaikoilla ei tarvita lisäjärjestelyjä sisäisten ja muiden lentojen matkustajavirtojen erottelemiseksi toisistaan, tämän kuitenkaan rajoittamatta yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2320/2002 (1) säännösten soveltamista. Lisäksi liikennemäärän ollessa vähäinen rajavartijoiden ei tarvitse
olla jatkuvasti paikalla, jos huolehditaan siitä, että tarvittava henkilöstö on nopeasti käytettävissä.
2.2.3 Jos lentopaikalla ei ole rajavartijoita jatkuvasti paikalla, kyseisen lentopaikan hoitajan on ilmoitettava rajavartijoille
hyvissä ajoin etukäteen kolmansista maista saapuvista tai niihin lähtevistä lentokoneista.

2.3

Menettelyt yksityislennoilla olevien henkilöiden tarkastamiseksi

2.3.1 Jos kyseessä on yksityislento kolmanteen maahan tai kolmannesta maasta, lentokoneen kapteenin on toimitettava
ennen lähtöä sekä määräjäsenvaltion että tarvittaessa ensimmäisen maahantulojäsenvaltion rajavartijoille yleinen
ilmoitus, johon sisältyy muun muassa kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 2 mukainen lentosuunnitelma sekä tiedot matkustajien henkilöllisyydestä.
2.3.2 Jos kolmannesta maasta lähteneellä ja tiettyyn jäsenvaltioon matkalla olevalla yksityislennolla tehdään välilaskuja muiden jäsenvaltioiden alueelle, maahantulojäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava rajatarkastukset
ja merkittävä maahantuloleima 2.3.1 kohdassa tarkoitettuun yleiseen ilmoitukseen.
2.3.3 Jos ei ole voitu varmasti todeta, että lento on lähtenyt yksinomaan jäsenvaltioiden alueelta tai että se on matkalla
yksinomaan sinne ilman välilaskua kolmannen maan alueella, toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava henkilöiden tarkastus lentoasemilla ja lentokentillä 2.1 ja 2.2 kohdan säännösten mukaisesti.
2.3.4 Purjelentokoneita, ultrakevyitä ilma-aluksia, helikoptereita ja vain lyhyitä matkoja lentäviä pieniä lentokoneita ja ilmalaivoja koskevat maahantulo- ja maastalähtöjärjestelyt vahvistetaan kansallisessa lainsäädännössä ja tarvittaessa kahdenvälisin sopimuksin.

3.

Merirajat

3.1

Meriliikenteen yleiset tarkastusmenettelyt

3.1.1 Alusten tarkastukset suoritetaan tulo- tai lähtösatamassa joko aluksessa tai tätä tarkoitusta varten varatussa paikassa,
joka sijaitsee aluksen välittömässä läheisyydessä. Asiaa koskevien sopimusten mukaisesti tarkastuksia voidaan kuitenkin suorittaa myös matkan aikana tai kolmannen maan alueella aluksen saapuessa satamaan tai lähtiessä satamasta.
Tarkastusten tarkoituksena on varmistaa, että sekä aluksen miehistöön kuuluvat että matkustajat täyttävät 5 artiklassa säädetyt edellytykset, tämän kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamista.
3.1.2 Aluksen päällikön tai muutoin sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, joka edustaa varustamoa kaikissa laivanvarustamiseen liittyvissä toimissa (laivanselvittäjä), on laadittava luettelo kahtena kappaleena miehistöstä ja mahdollisista matkustajista. Hänen on annettava luettelo (luettelot) rajavartijoille viimeistään satamaan tultaessa. Jos
luetteloa tai luetteloita ei voida ylivoimaisen esteen takia lähettää rajavartijoille, sen jäljennös on toimitettava asianomaiselle rajanylityspaikalle tai toimivaltaiselle merenkulkuviranomaiselle, jonka on toimitettava se viipymättä
rajavartijoille.
3.1.3 Jäljennös kummastakin luettelosta on palautettava rajavartijan asianmukaisesti allekirjoittamana aluksen päällikölle,
jonka on pyynnöstä esitettävä se satamassaoloaikana.
(1) EYVL L 355, 30.12.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 849/2004 (EUVL L 158, 30.4.2004, s. 1).

13.4.2006

13.4.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

3.1.4 Aluksen päällikön tai muutoin laivanselvittäjän on ilmoitettava viipymättä kaikista miehistön kokoonpanossa tai matkustajien lukumäärässä tapahtuneista muutoksista.

Aluksen päällikön on lisäksi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille viipymättä ja mahdollisuuksien mukaan jo
ennen aluksen saapumista satamaan, jos aluksella on salamatkustajia. Salamatkustajat ovat kuitenkin edelleen aluksen päällikön vastuulla.

3.1.5 Aluksen päällikön on ilmoitettava aluksen lähdöstä rajavartijoille hyvissä ajoin asianomaisessa satamassa voimassa
olevien määräysten mukaisesti. Jos hän ei voi ilmoittaa näille, hänen on annettava asiasta tieto asianmukaiselle merenkulkuviranomaiselle. Toinen jäljennös aikaisemmin täytety(i)stä ja allekirjoitetu(i)sta luettelo(i)sta on palautettava rajavartijoille tai merenkulkuviranomaisille.

3.2

Tiettyihin merenkulkutapoihin sovellettavat erityiset tarkastusmenettelyt

Risteilyalukset

3.2.1 Risteilyaluksen päällikön tai muutoin laivanselvittäjän on toimitettava risteilyreitti ja -ohjelma toimivaltaisille rajavartijoille vähintään vuorokautta ennen lähtösatamasta lähtöä ja ennen kuhunkin jäsenvaltioiden alueella olevaan
satamaan saapumista.

3.2.2 Jos risteilyaluksen reitillä on yksinomaan jäsenvaltioiden alueella sijaitsevia satamia, 4 ja 7 artiklasta poiketen rajatarkastuksia ei saa suorittaa, ja risteilyalus saa poiketa satamissa, jotka eivät ole rajanylityspaikkoja.

Sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien arvioinnin perusteella tarkastuksia voidaan kuitenkin tehdä myös näiden alusten miehistölle ja matkustajille.

3.2.3 Jos risteilyaluksen reitillä on sekä jäsenvaltioiden alueella sijaitsevia satamia että kolmansissa maissa sijaitsevia satamia, 7 artiklasta poiketen rajatarkastukset on suoritettava seuraavasti:

a)

Jos risteilyalus tulee kolmannessa maassa sijaitsevasta satamasta ja poikkeaa ensimmäistä kertaa jäsenvaltion alueella sijaitsevaan satamaan, miehistölle ja matkustajille on tehtävä maahantulotarkastus 3.2.4 kohdassa tarkoitettujen miehistön ja matkustajien nimiluetteloiden perusteella.

Maihin meneville matkustajille on tehtävä 7 artiklan mukainen maahantulotarkastus, ellei sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien arviointi osoita, että tarkastuksia ei tarvitse tehdä.

b)

Jos risteilyalus tulee kolmannessa maassa sijaitsevasta satamasta ja poikkeaa uudestaan jäsenvaltion alueella sijaitsevaan satamaan, miehistölle ja matkustajille on tehtävä maahantulotarkastus 3.2.4 kohdassa tarkoitettujen miehistön ja matkustajien nimiluetteloiden perusteella, jos luettelot ovat muuttuneet sen jälkeen, kun risteilyalus
poikkesi edelliseen jäsenvaltion alueella sijaitsevaan satamaan.

Maihin meneville matkustajille on tehtävä 7 artiklan mukainen maahantulotarkastus, ellei sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien arviointi osoita, että tarkastuksia ei tarvitse tehdä.

c)

Jos risteilyalus tulee jäsenvaltiossa sijaitsevasta satamasta ja poikkeaa jäsenvaltiossa sijaitsevaan satamaan, maihin meneville matkustajille on tehtävä maahantulotarkastus 7 artiklan mukaisesti, jos se on tarpeen sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien arvioinnin perusteella.

d)

Jos risteilyalus lähtee jäsenvaltiossa sijaitsevasta satamasta kohti kolmannessa maassa sijaitsevaa satamaa, miehistölle ja matkustajille on tehtävä maastalähtötarkastus miehistön ja matkustajien nimiluetteloiden perusteella.

Alukseen meneville matkustajille on tehtävä maastalähtötarkastus 7 artiklan mukaisesti, jos se on tarpeen sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien arvioinnin perusteella.
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e)

Jos risteilyalus lähtee jäsenvaltiossa sijaitsevasta satamasta kohti jäsenvaltiossa sijaitsevaa satamaa, maastalähtötarkastuksia ei saa tehdä.
Sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien arvioinnin perusteella tarkastuksia voidaan kuitenkin tehdä myös näiden alusten miehistölle ja matkustajille.

3.2.4 Miehistön ja matkustajien nimiluetteloissa on oltava seuraavat tiedot:
a)

etunimi ja sukunimi;

b)

syntymäaika;

c)

kansalaisuus;

d)

matkustusasiakirjan numero ja tyyppi ja tarvittaessa viisumin numero.

Risteilyaluksen päällikön tai muutoin laivanselvittäjän on toimitettava nimiluettelot toimivaltaisille rajavartijoille
vähintään vuorokautta ennen kuhunkin jäsenvaltioiden alueella olevaan satamaan saapumista tai, jos matka tällaiseen satamaan kestää alle vuorokauden, välittömästi matkustajien noustua laivaan edellisessä satamassa.
Nimiluettelo on leimattava ensimmäisessä tulosatamassa jäsenvaltioiden alueella ja kaikissa tapauksissa sen jälkeen,
jos luetteloa muutetaan. Nimiluettelo on otettava huomioon arvioitaessa 3.2.3 kohdassa tarkoitettuja riskejä.

Huviveneily
3.2.5 Edellä 4 ja 7 artiklasta poiketen jäsenvaltion alueella olevasta satamasta tulevissa tai sellaiseen lähtevissä huviveneissä
oleville henkilöille ei saa tehdä rajatarkastuksia, ja he voivat poiketa satamaan, joka ei ole rajanylityspaikka.
Laittomaan maahanmuuttoon liittyvien riskien arvioinnin perusteella ja etenkin, jos asianomaisen jäsenvaltion alue
on kolmannen maan rannikon välittömässä läheisyydessä, kyseiset henkilöt ja/tai alukset on kuitenkin tarkastettava.
3.2.6 Edellä 4 artiklasta poiketen kolmannesta maasta tuleva huvivene voi poikkeuksellisesti käydä satamassa, joka ei ole
rajanylityspaikka. Tällaisessa tapauksessa aluksella olevien henkilöiden on ilmoittauduttava satamaviranomaisille saadakseen luvan käydä satamassa. Satamaviranomaisten on otettava yhteyttä lähimmän rajanylityspaikkana toimivan
sataman viranomaisiin ja ilmoitettava aluksen saapumisesta. Ilmoitus matkustajista on tehtävä antamalla satamaviranomaisille luettelo aluksella olevista henkilöistä. Luettelo on saatettava rajavartijoiden saataville viimeistään satamaan saavuttaessa.
Jos kolmannesta maasta tulevan huviveneen on ylivoimaisen esteen takia käytävä muussa satamassa kuin vahvistetussa rajanylityspaikassa, satamaviranomaisten on otettava yhteyttä lähimmän rajanylityspaikkana toimivan sataman
viranomaisiin ja ilmoitettava aluksesta.
3.2.7 Näissä tarkastuksissa on luovutettava asiakirja, joka sisältää aluksen tekniset ominaisuudet ja aluksella olevien henkilöiden nimet. Jäljennös tästä asiakirjasta on annettava maahantulosataman ja maastalähtösataman viranomaisille.
Aluksen asiakirjoissa on säilytettävä jäljennös tästä asiakirjasta niin kauan kuin alus on jonkin jäsenvaltion aluevesillä.

Rannikkokalastus
3.2.8 Edellä 4 ja 7 artiklasta poiketen, jos rannikkokalastusalus palaa päivittäin tai 36 tunnin kuluessa rekisteröintisatamaan tai johonkin jäsenvaltioiden alueella olevaan toiseen satamaan käymättä kolmannen maan alueella sijaitsevassa
satamassa, sen miehistöä ei saa tarkastaa järjestelmällisesti. Tarkastusten tiheyden määrittämiseksi on kuitenkin otettava huomioon laittomaan maahanmuuttoon liittyvä riskiarvio erityisesti, jos asianomaisen jäsenvaltion alue on kolmannen maan rannikon välittömässä läheisyydessä. Henkilöiden tarkastuksia ja/tai alusten fyysisiä tarkastuksia on
suoritettava näiden riskien mukaisesti.
3.2.9 Jos rannikkokalastusalusta ei ole rekisteröity jäsenvaltion alueella sijaitsevassa satamassa, sen miehistö tarkastetaan
merimiehiä koskevien säännösten mukaisesti.
Aluksen päällikön on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille miehistöluettelossa tapahtuneista muutoksista ja
aluksella mahdollisesti olevista matkustajista.
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Lauttayhteydet

3.2.10 Jos lauttayhteydellä on satamia kolmansissa maissa, niitä käyttävät henkilöt on tarkastettava. Seuraavia sääntöjä on
noudatettava:
a)

jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan otettava käyttöön erilliset kulkuväylät 9 artiklan mukaisesti;

b)

jalan liikkuvat matkustajat on tarkastettava yksittäin;

c)

ajoneuvojen matkustajat on tarkastettava ajoneuvossa;

d)

linja-autoissa matkustavia lauttamatkustajia pidetään jalan liikkuvina. Heidän on poistuttava linja-autosta tarkastusta varten;

e)

raskaiden tavara-ajoneuvojen kuljettajat ja heidän mukanaan olevat henkilöt on tarkastettava ajoneuvossa. Heidät on periaatteessa tarkastettava erillään muista matkustajista;

f)

jotta tarkastukset sujuvat nopeasti, käytössä on oltava riittävä määrä tarkastusportteja;

g)

matkustajien käyttämiin kulkuvälineisiin sekä tarvittaessa niiden lasteihin ja muihin kuljetettaviin tavaroihin on
kohdistettava satunnaisetsintöjä erityisesti laittomien maahanmuuttajien havaitsemiseksi;

h)

lauttaliikenteen alusten miehistöä on kohdeltava samalla tavalla kuin kauppa-alusten miehistöä.

4.

Sisävesiliikenne

4.1

”Ulkorajan ylittävällä sisävesiliikenteellä” tarkoitetaan kaikentyyppisten veneiden ja kelluvien alusten käyttöä elinkeinon harjoittamiseen tai huviveneilyyn joissa, kanavissa ja järvissä.

4.2

Aluksen miehistöön kuuluvilla tai vastaavilla henkilöillä tarkoitetaan elinkeinon harjoittamiseen käytettävien alusten
päällikköä ja aluksella työskenteleviä henkilöitä, jotka mainitaan miehistöluettelossa, ja näiden henkilöiden aluksella
oleskelevia perheenjäseniä.

4.3

Sisävesiliikenteen tarkastuksiin sovelletaan 3.1 ja 3.2 kohdan asiaankuuluvia säännöksiä tarvittavin muutoksin.
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LIITE VII
Eräitä henkilöryhmiä koskevat erityisjärjestelyt

1.

Valtionpäämiehet
Edellä 5 ja 7–13 artiklasta poiketen valtionpäämiehiin ja heidän valtuuskuntansa jäseniin, joiden saapumisesta ja lähdöstä on ilmoitettu rajavartijoille virallisesti diplomaattiteitse, ei saa kohdistaa rajatarkastuksia.

2.

Ilma-alusten ohjaajat ja muut miehistön jäsenet

2.1 Edellä 5 artiklasta poiketen henkilöt, joilla on 7 päivänä joulukuuta 1944 tehdyn siviili-ilmailua koskevan yleissopimuksen liitteessä 9 tarkoitettu lentäjän lupakirja tai miehistön jäsenkortti (Crew Member Certificate), voivat tehtäviään
hoitaessaan ja näiden asiakirjojen nojalla
a)

nousta koneeseen tai koneesta jäsenvaltion alueella sijaitsevalla välilasku- tai määrälentoasemalla;

b)

liikkua sen paikkakunnan alueella, jossa jäsenvaltion alueella sijaitseva välilasku- tai määrälentoasema on;

c)

mennä millä tahansa kulkuvälineellä jäsenvaltion alueella sijaitsevalle lentoasemalle noustakseen sieltä lähtevään
lentokoneeseen.

Kaikissa muissa tapauksissa on täytettävä 5 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.
2.2 Ilma-alusten miehistön tarkastuksiin sovelletaan 6–13 artiklan säännöksiä. Ilma-alusten miehistölle on tarkastuksissa
annettava etusija aina kun se on mahdollista. Näin ollen heidät on tarkastettava joko ennen matkustajia tai tähän tarkoitukseen erityisesti varatuissa tiloissa. Edellä 7 artiklasta poiketen satunnaistarkastukset riittävät miehistölle, jonka
rajavalvonnasta vastaava henkilöstö tuntee virkatehtäviensä takia.

3.

Merimiehet

3.1 Edellä 4 ja 7 artiklasta poiketen jäsenvaltiot voivat sallia merimiesten, joilla on merenkulkijain 19 päivänä kesäkuuta
2003 tehdyn Geneven yleissopimuksen (n:o 185), 9 päivänä huhtikuuta 1965 tehdyn Lontoon yleissopimuksen ja asiaa
koskevien kansallisten säännösten mukaisesti myönnetty henkilöllisyystodistus, tulla jäsenvaltioiden alueelle käymällä
maissa sen sataman sijaintipaikkakunnalla, jossa heidän aluksensa poikkeaa, tai lähipaikkakunnilla ilmoittautumatta
rajanylityspaikalla edellyttäen, että heidät on merkitty sen aluksen miehistöluetteloon, jolla he palvelevat, ja että luettelo on aikaisemmin toimitettu toimivaltaisten viranomaisten tarkastettavaksi.
Erityisesti sisäiseen turvallisuuteen ja laittomaan maahanmuuttoon liittyvän riskiarvion mukaisesti rajavartijoiden on
kuitenkin tehtävä merimiehille 7 artiklan mukainen tarkastus ennen kuin nämä menevät maihin.
Jos merimies vaarantaa yleisen järjestyksen, kansallisen turvallisuuden tai kansanterveyden, häneltä voidaan evätä lupa
mennä maihin.
3.2 Merimiesten, jotka aikovat oleskella satamien lähipaikkakuntien ulkopuolella, on täytettävä 5 artiklan 1 kohdassa säädetyt jäsenvaltioiden alueelle tuloa koskevat edellytykset.

4.

Diplomaatti-, virkamatka- tai virkapassin haltijat sekä kansainvälisten järjestöjen jäsenet

4.1 Jäsenvaltioiden tunnustamien kolmansien maiden tai niiden hallitusten myöntämien diplomaatti-, virkamatka- tai virkapassien haltijat sekä 4.4 kohdassa mainittujen kansainvälisten järjestöjen myöntämien asiakirjojen haltijat, jotka matkustavat virkatehtävissä, voidaan heidän nauttimiensa erioikeuksien tai -vapauksien perusteella asettaa
rajanylityspaikoilla etusijalle muihin matkustajiin nähden, vaikka heiltä tarvittaessa vaaditaankin viisumi.
Edellä 5 artiklan 1 kohdan c alakohdasta poiketen edellä mainittujen asiakirjojen haltijoita ei vaadita osoittamaan, että
heillä on toimeentuloon tarvittavat varat.

13.4.2006

13.4.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

4.2 Jos ulkorajalle saapuva henkilö vetoaa erioikeuksiin, erivapauksiin ja vapautuksiin, rajavartija voi vaatia häntä näyttämään toteen asemansa esittämällä asianmukaiset asiakirjat, erityisesti akkreditoivan valtion myöntämät todistukset tai
diplomaattipassin tai muun todisteen. Epäilyttävässä ja kiireellisessä tapauksessa rajavartija voi kääntyä suoraan ulkoasiainministeriön puoleen.
4.3 Diplomaatti- ja konsuliedustustojen akkreditoidut jäsenet ja heidän perheensä voivat saapua jäsenvaltioiden alueelle esittämällä 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun henkilökortin ja rajanylitykseen oikeuttavan asiakirjan. Lisäksi 13 artiklasta
poiketen rajavartijat eivät voi evätä diplomaatti-, virkamatka- tai virkapassin haltijalta pääsyä jäsenvaltioiden alueelle
kuulematta ensin asianmukaisia kansallisia viranomaisia. Tämä koskee myös tapauksia, joissa tällaisesta henkilöstä on
ilmoitus SIS:ssä.
4.4 Kansainvälisten järjestöjen 4.1 kohdassa mainittuun tarkoitukseen myöntämillä asiakirjoilla tarkoitetaan erityisesti seuraavia asiakirjoja:

5.

—

Yhdistyneiden Kansakuntien kulkulupa, joka myönnetään Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen erityisjärjestöjen
henkilöstölle Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen New Yorkissa 21 päivänä marraskuuta 1947 hyväksymän erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti,

—

Euroopan yhteisön (EY) myöntämä kulkulupa,

—

Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) myöntämä kulkulupa,

—

Euroopan neuvoston pääsihteerin myöntämä laillisuustodistus,

—

asiakirjat, jotka on myönnetty Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen III artiklan 2 kohdan nojalla (sotilashenkilötodistus yhdessä matkamääräyksen kanssa, matkustuslupa tai henkilökohtainen tai yhteinen muuttomääräys), sekä rauhankumppanuuden puitteissa myönnetyt
asiakirjat.

Rajatyöntekijät

5.1 Rajatyöntekijöiden tarkastuksia koskevat menettelytavat määräytyvät rajavalvontaa koskevien yleisten sääntöjen ja erityisesti 7 ja 13 artiklan mukaisesti.
5.2 Edellä 7 artiklasta poiketen rajavartijoiden hyvin tuntemat rajatyöntekijät, jotka ylittävät rajan usein saman rajanylityspaikan kautta ja joista ei aiemmassa tarkastuksessa ole havaittu olevan ilmoitusta SIS:ssä tai kansallisessa tietokannassa,
on tarkastettava vain satunnaisesti sen varmistamiseksi, että heillä on hallussaan voimassa oleva rajanylitykseen oikeuttava asiakirja ja että he täyttävät vaaditut maahantuloedellytykset. Toisinaan nämä henkilöt on ilman ennakkovaroitusta ja epäsäännöllisin väliajoin tarkastettava perusteellisesti.
5.3 Edellä 5.2 kohdan säännökset voidaan ulottaa koskemaan muita säännöllisesti rajan ylittäviä henkilöitä.

6.

Alaikäiset

6.1 Rajavartijoiden on kiinnitettävä erityistä huomiota alaikäisiin siitä riippumatta, matkustavatko nämä aikuisen seurassa
vai yksin. Ulkorajan ylittävät alaikäiset on maahantulon ja maastalähdön yhteydessä tarkastettava samoin kuin aikuiset
tässä asetuksessa säädetyn mukaisesti.
6.2 Kun kyseessä on aikuisen seurassa matkustava alaikäinen, rajavartijan on tarkastettava, onko aikuinen alaikäisen huoltaja, erityisesti silloin kun alaikäinen on vain yhden aikuisen seurassa ja kun on vakavaa syytä epäillä, että alaikäinen on
viety luvattomasti lailliselta huoltajaltaan (laillisilta huoltajiltaan). Viimeksi mainitussa tapauksessa rajavartijan on suoritettava lisätutkimuksia selvittääkseen, ovatko annetut tiedot epäjohdonmukaisia tai ristiriitaisia.
6.3 Kun kyseessä on yksin matkustava alaikäinen, rajavartijoiden on matkustusasiakirjat ja muut asiaankuuluvat asiakirjat
perusteellisesti tarkastamalla varmistettava, ettei alaikäinen poistu alueelta vastoin huoltajansa (huoltajiensa) tahtoa.
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 563/2006,
annettu 13 päivänä maaliskuuta 2006,
Euroopan yhteisön ja Salomonsaarten välisen Salomonsaarten edustalla harjoitettavaa kalastusta
koskevan kumppanuussopimuksen tekemisestä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 37 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan
ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 500/2001 (2)
mukaisesti,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),
sekä katsoo seuraavaa:

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Salomonsaarten välinen Salomonsaarten edustalla harjoitettavaa kalastusta
koskeva kumppanuussopimus, jäljempänä ”sopimus”.
Sopimuksen teksti on tämän asetuksen liitteenä.

(1)

(2)

Euroopan yhteisö ja Salomonsaaret ovat neuvotelleet ja
parafoineet kalastuskumppanuussopimuksen, joka antaa
yhteisön kalastajille kalastusmahdollisuudet Salomonsaarten suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta
kuuluvilla vesillä.
Sopimuksessa määrätään taloudellisesta, rahoituksellisesta,
teknisestä ja tieteellisestä kalastusalan yhteistyöstä, jonka
tavoitteena on turvata kalavarojen säilyttäminen ja kestävä
hyödyntäminen, sekä yritysten välisistä kumppanuuksista,
joilla pyritään kehittämään yhteisen edun mukaisia kalastusalan ja siihen liittyvien alojen toimia.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Olisi määriteltävä jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet.

(5)

Jäsenvaltioiden, joiden alukset harjoittavat kalastusta
tämän sopimuksen perusteella, on ilmoitettava kaikkien
Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä pyytämiensä kalakantojen saaliiden määrät komissiolle yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden vesillä ja avomerellä pyytämän
saaliin valvonnasta annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä maaliskuuta

2 artikla
Sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:
— Nuottaa käyttävät tonni- Espanja:
kalan pakastusalukset:

75 % käytettävissä
olevista kalastusmahdollisuuksista

Ranska:

25 % käytettävissä
olevista kalastusmahdollisuuksista

Espanja:

6 alusta

Portugali:

4 alusta

— Pintasiima-alukset:

Jos näiden jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio
voi ottaa huomioon minkä tahansa muun jäsenvaltion
lisenssihakemukset.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2006.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. BARTENSTEIN

(1) Lausunto annettu 14. helmikuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).

(2) EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.
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KUMPPANUUSSOPIMUS
Euroopan yhteisön ja Salomonsaarten välisestä Salomonsaarten edustalla harjoitettavasta
kalastuksesta

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ”yhteisö”, ja
SALOMONSAARTEN HALLITUS, jäljempänä ”Salomonsaaret”,
jäljempänä yhteisesti ”sopimuspuolet”, jotka
OTTAVAT HUOMIOON yhteisön ja Salomonsaarten erityisesti Lomén ja Cotonoun sopimuksiin liittyvän läheisen yhteistyön ja lämpimät suhteet sekä yhteisen halun pitää yllä ja kehittää edelleen näitä suhteita,
OTTAVAT HUOMIOON Salomonsaarten halun edistää kalavarojensa järkevää käyttöä tehostetun yhteistyön avulla,
PALAUTTAVAT MIELEEN, että Salomonsaarten suvereniteetti ja lainkäyttövalta ulottuvat erityisesti merikalastuksen osalta
kahdensadan meripeninkulman päähän sen rannikon perusviivoista,
OTTAVAT HUOMIOON Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuksen kalakannoista,
OVAT TIETOISIA FAO:n yleiskonferenssissa 1995 hyväksytyillä vastuullisen kalastuksen toimintasäännöillä vahvistettujen
periaatteiden merkityksestä,
VAKUUTTAVAT, että rantavaltioiden on noudatettava kansainvälisen oikeuden periaatteita ja käytänteitä ja otettava asianmukaisella tavalla huomioon vakiintuneet alueelliset käytänteet, kun ne harjoittavat lainkäyttövaltaansa kuuluvilla vesialueilla elollisten luonnonvarojen käyttöä, säilyttämistä ja hoitoa koskevia täysivaltaisia oikeuksiaan,
OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET edistää yhdessä ja yhteisen edun mukaisesti vastuullista kalastusta turvatakseen pitkällä
aikavälillä meren elävien luonnonvarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen,
OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että tällaisessa yhteistyössä on toteutettava aloitteita ja toimenpiteitä, jotka niin yhdessä kuin
erikseenkin toteutettuina ovat toisiaan täydentäviä, johdonmukaisia ja pyrkimysten synergiaedut turvaavia,
OVAT PÄÄTTÄNEET aloittaa tätä varten vuoropuhelun, jonka tavoitteena on määritellä Salomonsaarilla sovellettava alakohtainen kalastuspolitiikka ja löytää sopivat keinot tämän politiikan täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan sitouttamiseksi prosessiin,
HALUAVAT vahvistaa ehdot ja edellytykset, jotka koskevat yhteisön alusten kalastustoimintaa Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä ja yhteisön tukea vastuullisen kalastuksen edistämiseksi tällä kalastusvyöhykkeellä,
OVAT PÄÄTTÄNEET jatkaa tiivistä yhteistyötä kalatalousalalla ja siihen liittyvillä aloilla perustamalla ja kehittämällä yhteisyrityksiä, joissa on mukana molempien sopimuspuolten yrityksiä,

SOPIVAT SEURAAVAA:

1 artikla

kalastusta Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä kalavarojen
säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen turvaamiseksi sekä
kehittää Salomonsaarten kalastusalaa,

Soveltamisala
Tällä sopimuksella vahvistetaan ne periaatteet, säännöt ja menettelyt, jotka koskevat:
— taloudellista, rahoituksellista, teknistä ja tieteellistä kalastusalan yhteistyötä, jonka tavoitteena on lisätä vastuullista

— yhteisön kalastusalusten Salomonsaarten kalastusvyöhykkeelle pääsyä koskevia edellytyksiä,
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iii. muun sellaisen toiminnan harjoittamista, jonka voidaan
kohtuudella olettaa johtavan näiden kalakantojen
paikallistamiseen, pyydystämiseen, ottamiseen tai
keräämiseen;

— järjestelyitä kalastuksen valvomiseksi Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä sen varmistamiseksi, että edellä mainittuja
sääntöjä ja edellytyksiä noudatetaan,
— toimenpiteitä kalakantojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi
tehokkaalla tavalla,

iv. kalojen kokoamislaitteiden tai niihin liittyvien elektronisten laitteiden, kuten radiomajakoiden asettamista,
etsimistä tai takaisin keräämistä;

— laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä,

v.

— yritysten välisiä kumppanuuksia, joilla pyritään kehittämään
yhteisen edun mukaisia kalastusalan ja siihen liittyvien alojen toimia.

mitä tahansa merellä toteutettavaa toimintaa, joka suoraan tukee tai valmistelee jotakin i–iv alakohdassa kuvattua toimintaa;

vi. minkä tahansa ilma- tai merikulkuneuvon käyttöä mihin
tahansa i–v alakohdassa kuvattuun toimintaan lukuun
ottamatta hätätilanteita, joissa on kyse miehistön terveydestä ja turvallisuudesta tai aluksen turvallisuudesta;

2 artikla
Määritelmät

L 105/35

h) ”kalastusaluksella” mitä tahansa alusta, jota käytetään tai joka
on tarkoitettu käytettäväksi kalastukseen, mukaan luettuina
tukialukset, rahtialukset ja mitkä tahansa muut alukset, jotka
osallistuvat suoraan tällaisiin kalastustoimiin;

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:
a)

”Salomonsaarten viranomaisilla” Salomonsaarten kalastuksesta ja meren luonnonvaroista vastaavaa ministeriötä tai
Salomonsaarten kalastuksesta ja meren luonnonvaroista vastaavan ministeriön kalastusasioiden pysyvää sihteeristöä;

b)

”yhteisön viranomaisilla” Euroopan komissiota;

c)

”Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä” Salomonsaarten
suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvia vesialueita, jotka on Salomonsaarten kansallisessa lainsäädännössä määritelty sijaitsevan ”Salomonsaarten
kalastusrajojen” sisäpuolella,

d)

”yhteisön aluksella” jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa
ja yhteisössä rekisteröityä kalastusalusta;

e)

”yhteisyrityksellä” alusten varustajien tai sopimuspuolten
kansallisten yritysten Salomonsaarille kalastustoiminnan tai
siihen liittyvän toiminnan harjoittamiseksi perustamaa kaupallista yritystä;

f)

”sekakomitealla” komiteaa, joka muodostuu yhteisön ja Salomonsaarten edustajista, joiden tehtävät on kuvattu sopimuksen 9 artiklassa;

g)

”kalastuksella”:

i)

”toimijalla” ketä tahansa henkilöä, joka johtaa kalastusaluksen toimintaa tai on siitä vastuussa taikka ohjaa tahi valvoo
sitä, varustaja, rahtaaja ja päällikkö mukaan luettuina;

j)

”jälleenlaivauksella” kaiken kalastusaluksella olevan kalamäärän tai sen osan purkamista toiseen kalastusalukseen joko
merellä tai satamassa.

3 artikla
Tämän sopimuksen täytäntöönpanossa sovellettavat
periaatteet ja tavoitteet
1. Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta
Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä noudattaen periaatetta,
joka kieltää vyöhykkeellä kalastavien eri laivastojen syrjimisen,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta saman maantieteellisen alueen
kehitysmaiden kanssa tehtyjen sopimusten noudattamista, vastavuoroiset kalastussopimukset mukaan luettuina.
2. Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on
määritellä ja panna täytäntöön Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä sovellettava alakohtainen kalastuspolitiikka, mitä varten ne
aloittavat tarvittavia uudistuksia koskevan poliittisen vuoropuhelun. Ne sitoutuvat olemaan toteuttamatta tällä alalla toimenpiteitä
toisiaan kuulematta.

i.

kalojen etsimistä,
keräämistä;

tai

3. Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä myös tehdäkseen tämän
sopimuksen perusteella toteutettuja toimenpiteitä, ohjelmia ja toimia koskevia ennakko-, väli- ja jälkiarviointeja sekä yhdessä että
jommankumman osapuolen toimesta.

ii.

kalojen etsimisen, pyydystämisen, ottamisen tai keräämisen yrittämistä;

4. Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan, että tämä sopimus
pannaan täytäntöön hyvän taloudellisen ja sosiaalisen hallinnon
periaatteiden mukaisesti.

pyydystämistä,

ottamista
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5.
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän
perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti
yhteisön aluksille otettujen Salomonsaarten merimiesten työsopimuksiin ja palvelukseen ottamisen yleisiin ehtoihin. Erityisesti
kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen
sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen
yhteydessä.

13.4.2006

4. Yhteisö toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen, että sen alukset noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä
sekä Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä kalastamista koskevia
lakeja ja asetuksia.

6 artikla
Lisenssit

4 artikla
Tieteellinen yhteistyö

Kalastuslisenssin alukselle saamista koskeva menettely, sovellettavat maksut ja maksutapa, jota varustajien on käytettävä, vahvistetaan pöytäkirjan liitteessä.

7 artikla

1.
Yhteisö ja Salomonsaaret seuraavat Salomonsaarten kalastusvyöhykkeen kalavarojen tilaa koko tämän sopimuksen voimassaoloajan; tieteellinen sekakokous pidetään tarvittaessa joko
yhteisössä tai Salomonsaarilla.

2.
Tieteellisen kokouksen ja parhaiden käytettävissä olevien
tieteellisten lausuntojen perusteella sopimuspuolet neuvottelevat
keskenään 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa ja toteuttavat
tarvittaessa ja yhteisestä sopimuksesta toimenpiteitä varmistaakseen kalavarojen kestävän hoidon.

3. Sopimuspuolet neuvottelevat joko keskenään tai asianomaisissa kansainvälisissä järjestöissä turvatakseen Keski- ja LänsiTyynenmeren elävien luonnonvarojen säilyttämisen ja hoidon ja
tehdäkseen niitä koskevaa tieteellistä tutkimusyhteistyötä.

5 artikla
Yhteisön alusten pääsy kalastamaan Salomonsaarten
kalastusvyöhykkeelle

1. Salomonsaaret sitoutuu sallimaan yhteisön alusten kalastustoiminnan kalastusvyöhykkeellään tämän sopimuksen ja sen pöytäkirjan ja liitteen mukaisesti.

2.
Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaan kalastustoimintaan sovelletaan Salomonsaarten lakeja ja asetuksia. Salomonsaaret ilmoittaa komissiolle kaikista mainittuihin lakeihin
tehtävistä muutoksista kuusi kuukautta ja asetuksiin tehtävistä
muutoksista yhtä kuukautta ennen niiden soveltamista.

3.
Salomonsaaret vastaavat pöytäkirjan kalastuksen seurantaa
koskevien määräysten tosiasiallisesta täytäntöönpanosta. Yhteisön
alukset tekevät yhteistyötä Salomonsaarten tällaista seurantaa hoitavien viranomaisten kanssa. Salomonsaarten kalavarojen säilyttämiseksi toteuttamien kalastuksen sääntelytoimenpiteiden on
perustuttava puolueettomiin ja tieteellisiin perusteisiin. Ne eivät
saa olla yhteisön, Salomonsaarten eikä muiden maiden aluksia
syrjiviä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta saman maantieteellisen
alueen kehitysmaiden kanssa tehtyjen sopimusten soveltamista,
vastavuoroiset kalastussopimukset mukaan luettuina.

Taloudellinen korvaus
1. Yhteisö myöntää Salomonsaarille taloudellisen korvauksen
pöytäkirjassa ja liitteissä vahvistettujen ehtojen ja edellytysten
mukaisesti. Korvaus lasketaan seuraavien kahden tekijän
perusteella:
a)

yhteisön alusten pääsy Salomonsaarten kalastusvyöhykkeelle;
ja

b)

yhteisön taloudellinen tuki vastuullisen kalastuksen lisäämiseen ja kalavarojen kestävään hyödyntämiseen Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä.

Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellisen korvauksen osa määritellään ja sitä hallinnoidaan sopimuspuolten
yhteisellä sopimuksella pöytäkirjan mukaisesti määriteltyjen
tavoitteiden pohjalta, jotka on saavutettava Salomonsaarten alakohtaiseen kalastuspolitiikkaan liittyen sekä sen täytäntöönpanoa
koskevan vuosittaisen ja monivuotisen ohjelman mukaisesti.
2. Yhteisön myöntämä taloudellinen korvaus maksetaan vuosittain pöytäkirjan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
tämän sopimuksen ja sen pöytäkirjan niiden määräysten soveltamista, jotka koskevat korvauksen määrän muutoksia seuraavista
syistä:
a)

muut kuin luonnonilmiöistä johtuvat vakavat syyt, jotka
estävät harjoittamasta kalastusta Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä (sopimuksen 14 artiklan mukaisesti);

b)

yhteisön aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien
vähentäminen sopimuspuolten molemminpuolisella sopimuksella kyseessä olevien kalakantojen hoitamiseksi silloin
kun se katsotaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten
lausuntojen perusteella tarpeelliseksi kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen kannalta (pöytäkirjan
4 artiklan mukaisesti);

c)

yhteisön aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien
lisääminen sopimuspuolten molemminpuolisella sopimuksella silloin kun kalavarojen tilan katsotaan parhaiden
käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella yksimielisesti sen sallivan (pöytäkirjan 1 ja 4 artiklan mukaisesti);
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Salomonsaarten alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon myönnettävän yhteisön taloudellisen tuen ehtojen
uudelleenarviointi (pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti) silloin
kun se on aiheellista vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien kummankin sopimuspuolen toteamien tulosten nojalla;

e)

tämän sopimuksen irtisanominen 12 artiklan mukaisesti;

f)

tämän sopimuksen täytäntöönpanon
13 artiklan mukaisesti;

keskeyttäminen

8 artikla
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c)

toimia foorumina, jolla sopimuksen tulkinnasta tai täytäntöönpanosta syntyvät erimielisyydet voidaan ratkaista
sovintoteitse;

d)

arvioida tarvittaessa uudelleen kalastusmahdollisuuksien ja
niitä vastaavan taloudellisen korvauksen taso. Neuvottelut
perustuvat pöytäkirjan 1, 2 ja 3 artiklassa vahvistettuihin
periaatteisiin;

e)

hoitaa muita sopimuspuolten yhteisesti päättämiä tehtäviä.

2.
Sekakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa vuoroin yhteisössä, vuoroin Salomonsaarilla, ja sen puheenjohtajana
toimii kokousta isännöivä sopimuspuoli. Se kokoontuu ylimääräiseen istuntoon jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

Talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön
edistäminen
10 artikla
1. Sopimuspuolet kannustavat kalastusalalla ja siihen liittyvillä
aloilla tehtävää taloudellista, kaupallista, tieteellistä ja teknistä
yhteistyötä. Ne neuvottelevat keskenään tässä tarkoituksessa mahdollisesti toteutettavien toimenpiteiden koordinoimiseksi.

2.
Sopimuspuolet kannustavat vaihtamaan kalastustekniikoita
ja pyydyksiä, suojelumenetelmiä ja kalastustuotteiden teollista
jalostusta koskevia tietoja.

Sopimuksen maantieteellinen soveltamisalue
Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueilla, joihin sovelletaan
Euroopan yhteisön perustamissopimusta, kyseisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti, sekä toisaalta Salomonsaarten alueella.

11 artikla
Voimassaoloaika

3. Sopimuspuolet pyrkivät luomaan suotuisat olosuhteet kummankin sopimuspuolen yritysten välisten suhteiden edistämiselle
teknisellä, taloudellisella ja kaupallisella alalla kannustamalla yritystoiminnan ja investointien kehittämiselle suotuisan ympäristön luomista.

4.
Sopimuspuolet kannustavat erityisesti kummankin edun
mukaisten yhteisyritysten perustamista. Yhteisyritysten perustamisessa Salomonsaarille ja yhteisön alusten siirtämisessä yhteisyrityksiin on aina noudatettava Salomonsaarten ja yhteisön
lainsäädäntöä.

9 artikla
Sekakomitea

1. Perustetaan sekakomitea valvomaan tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Sekakomitean tehtävänä on:

a)

b)

Tätä sopimusta sovelletaan kolme vuotta sen voimaantulopäivästä; voimassaolo jatkuu ilman eri toimenpiteitä kolmen vuoden
jaksoina, ellei sopimusta sanota irti 12 artiklan mukaisesti.

12 artikla
Sopimuksen irtisanominen
1. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen sellaisten
vakavien syiden vuoksi kuin kyseessä olevien kalakantojen heikentyminen, yhteisön aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien hyödyntämisen alentuneen tason havaitseminen tai
sopimuspuolten tekemien laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumista koskevien sitoumusten noudattamatta jättäminen.
2. Asianomaisen sopimuspuolen on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle aikeestaan irtisanoa sopimus kirjallisesti vähintään
kuusi kuukautta ennen alkuperäisen jakson tai jonkin lisäjakson
päättymistä.

valvoa sopimuksen toteuttamista, tulkintaa ja täytäntöönpanoa ja erityisesti pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien määrittelyä ja
täytäntöönpanon arviointia;

3. Edellä olevassa kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettäminen avaa sopimuspuolten väliset neuvottelut.

toimia välittäjänä molemmille osapuolille tärkeissä kalastusta
koskevissa kysymyksissä;

4.
Edellä 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen
määrää vähennetään irtisanomisvuoden osalta suhteessa kuluneeseen aikaan.
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5.
Ennen tämän sopimuksen minkä tahansa pöytäkirjan voimassaoloajan päättymistä sopimuspuolet aloittavat neuvottelut
määritelläkseen yhteisesti pöytäkirjaan ja liitteeseen tehtävät muutokset tai lisäykset.
13 artikla
Taloudellisen korvauksen maksamisen keskeyttäminen ja
tarkistaminen
1.
Sopimuksen täytäntöönpano voidaan jommankumman
sopimuspuolen aloitteesta keskeyttää, jos sopimuspuolten välillä
on sopimuksen tai sen pöytäkirjan ja liitteen määräysten täytäntöönpanoa koskeva vakava erimielisyys. Keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen sopimuspuoli ilmoittaa aikeestaan
kirjallisesti vähintään kolme kuukautta ennen päivää, jona keskeytyksen on määrä tulla voimaan. Kun toinen sopimuspuoli on saanut ilmoituksen, sopimuspuolet aloittavat neuvottelut
erimielisyyksiensä ratkaisemiseksi sovintoteitse.
2.
Edellä 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen
määrää vähennetään suhteessa keskeytykseen kuluneeseen aikaan.
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2 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen maksamisen sen
jälkeen kun sopimuspuolet ovat mahdollisuuksien mukaan neuvotelleet asiasta ja edellyttäen, että yhteisö on suorittanut kaikki
keskeyttämiseen mennessä maksettaviksi erääntyneet määrät.
2. Taloudellista korvausta aletaan jälleen maksaa sopimuspuolten todettua yksimielisesti neuvottelun jälkeen, että kalastustoiminnan keskeytymiseen johtaneet syyt ovat poistuneet ja että
tilanne mahdollistaa kalastustoiminnan jatkamisen. Maksaminen
on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kumpikin sopimuspuoli on vahvistanut asian.
3.
Yhteisön aluksille sopimuksen 6 artiklan ja pöytäkirjan
1 artiklan mukaisesti myönnettyjen lisenssien voimassaoloaikaa
pidennetään kalastustoiminnan keskeytymistä vastaavalla ajalla.
15 artikla
Pöytäkirja ja liite ovat erottamaton osa tätä sopimusta.
16 artikla

14 artikla
Keskeyttäminen ylivoimaisen esteen perusteella
1.
Jos muut kuin luonnonilmiöistä johtuvat vakavat syyt
estävät kalastustoiminnan harjoittamisen Salomonsaarten talousvyöhykkeellä, Euroopan yhteisö voi keskeyttää pöytäkirjan

Tämä sopimus, joka on laadittu kahtena kappaleena englannin,
espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin,
saksan, suomen ja tanskan kielellä jokaisen tekstin ollessa yhtä
todistusvoimainen, tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet
ilmoittavat toisilleen hyväksymismenettelyidensä päätökseen
saattamisesta.
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PÖYTÄKIRJA
Euroopan yhteisön ja Salomonsaarten välisessä Salomonsaarten edustalla harjoitettavaa
kalastusta koskevassa kumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja
maksujen vahvistamisesta
1 artikla
Soveltamiskausi ja kalastusmahdollisuudet

1.
Salomonsaaret myöntää sopimuksen 6 artiklan nojalla
vuotuiset kalastuslisenssit yhteisön tonnikala-aluksille oman kansallisen tonnikalanhoitosuunnitelmansa mukaisesti ja LänsiTyynenmeren nuottakalastuksen hallinnointia koskevassa Palaun
sopimuksessa, jäljempänä ”Palaun sopimus”, vahvistettujen rajoitusten mukaisesti.

2.
Sopimuksen 5 artiklan nojalla määrätyt kalastusmahdollisuudet ovat tämän pöytäkirjan voimaantulosta alkavalla kolmen
vuoden jaksolla seuraavat:

— samanaikaiseen kalastukseen Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä oikeuttavat vuotuiset lisenssit myönnetään 4
nuotta-alukselle ja 10 pitkäsiima-alukselle.

3.
Rajoittamatta sopimuksen 9 artiklan 1 kohdan d alakohdan
ja pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista, tämän pöytäkirjan 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti nuotta-aluksille myönnettyjen
kalastuslisenssien lukumäärää voidaan pöytäkirjan toisesta soveltamisvuodesta alkaen yhteisön pyynnöstä lisätä edellyttäen, että
kalavarat sen sallivat ja että se on Palaun sopimuksen vuosittaisten rajoitusten ja objektiivisille tieteellisille arviointiperusteille
perustuvan arvion sekä Tyynenmeren yhteisön sihteeristön vuosittain julkaiseman katsauksen ”Western and Central Pacific Tuna
Fishery Overview and Status of Stocks” mukaista.

voikuitenkin olla enintään kolminkertainen 1 kohdassa tarkoitettuun taloudellisen korvauksen määrään verrattuna.

4. Yhteisö nostaa tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta jokaista Salomonsaarten 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti myöntämää lisälisenssiä kohti 65 000
eurolla vuodessa.

5. Maksu on suoritettava ensimmäisen vuoden osalta viimeistään 1 päivänä toukokuuta ja seuraavien vuosien osalta viimeistään pöytäkirjan vuosipäivänä.

6. Salomonsaarilla on yksinomainen toimivalta päättää kyseisen korvauksen käyttötarkoituksesta, jollei 5 artiklasta muuta
johdu.

7. Taloudellinen korvaus maksetaan Salomonsaarten ilmoittamassa rahoituslaitoksessa olevalle hallituksen tilille. Tili on Salomonsaarten keskuspankissa Honiarassa oleva Salomonsaarten
hallituksen pankkitili nro 0260-002. Vuosittainen taloudellinen
korvaus, jonka yhteisö maksaa 1 artiklan 3 kohdan ja 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti myönnetyistä vuosittaisista lisälisensseistä, maksetaan mainitulle tilille.

3 artikla
4.
Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 4, 6 ja 7 artiklasta muuta johdu.

2 artikla
Taloudellinen korvaus – maksamista koskevat menettelyt

1.
Sopimuksen 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määräksi vahvistetaan 400 000 euroa vuodessa.

2.
Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan
4 artiklasta ja sopimuksen 13 ja 14 artiklasta muuta johdu.

3.
Jos yhteisön alusten Salomonsaarten kalastusvyöhykkeeltä
pyytämien saaliiden kokonaismäärä ylittää 6 000 tonnia vuodessa, vuosittaisen taloudellisen korvauksen kokonaismäärää
korotetaan 65 eurolla kutakin ylimääräistä pyydettyä tonnikalatonnia kohden. Yhteisön vuosittain maksama määrä

Vastuullista kalastusta koskeva yhteistyö

1.
Osapuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta
Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä noudattaen periaatetta,
joka kieltää kyseisellä vyöhykkeellä kalastavien eri laivastojen
syrjimisen.

2.
Yhteisö ja Salomonsaaret seuraavat Salomonsaarten kalastusvyöhykkeen kalavarojen tilaa ja kestävyyttä koko tämän pöytäkirjan voimassaoloajan.

3.
Palaun sopimuksen sopimuspuolten vuosikokouksen ja
Tyynenmeren yhteisön sihteeristön tekemän vuosittaisen kalakantojen arvioinnin perusteella sopimuspuolet neuvottelevat keskenään sopimuksen 9 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa ja
toteuttavat tarvittaessa ja yhteisestä sopimuksesta toimenpiteitä
varmistaakseen kalavarojen kestävän hoidon.

L 105/40

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

4 artikla
Kalastusmahdollisuuksien tarkistaminen

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia voidaan yhteisestä sopimuksesta lisätä, jos Palaun sopimuksen sopimuspuolten vuosikokous ja Tyynenmeren yhteisön sihteeristön
tekemä vuosittainen kalakantojen arviointi vahvistaa, että tällainen lisäys ei vaaranna Salomonsaarten kalavarojen kestävää
hoitoa. Tällöin 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua taloudellista
korvausta korotetaan vastaavassa suhteessa ja kyseisen ajan
mukaan suhteutettuna.

2. Jos taas sopimuspuolet sopivat 1 artiklassa määrättyjä kalastusmahdollisuuksia vähentävien toimenpiteiden toteuttamisesta,
taloudellista korvausta alennetaan vastaavassa suhteessa ja kyseisen ajan mukaan suhteutettuna.

3.
Kalastusmahdollisuuksien jakautumista eri alusluokkien
kesken voidaan niin ikään tarkistaa sopimuspuolten yhteisestä
sopimuksesta edellyttäen, että kaikki muutokset ovat tieteellisen
kokouksen sellaisten kantojen hoitoa koskevien suositusten
mukaisia, joihin tällainen uudelleenjako saattaisi vaikuttaa. Sopimuspuolet sopivat taloudellisen korvauksen vastaavasta mukautuksesta, jos se on kalastusmahdollisuuksien uudelleenjaon vuoksi
perusteltua.

c)
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saavutettujen tulosten vuosittaisessa arvioinnissa käytettävät
perusteet ja menettelyt.

3.
Kummankin sopimuspuolen on hyväksyttävä sekakomiteassa kaikki monivuotiseen alakohtaiseen ohjelmaan ehdotetut
muutokset.

4.
Salomonsaaret päättää vuosittain 1 kohdassa tarkoitetun
taloudellisen korvauksen osuuden käyttötarkoituksesta monivuotisen ohjelman täytäntöön panemiseksi. Kyseinen käyttötarkoitus
on pöytäkirjan ensimmäisen soveltamisvuoden osalta ilmoitettava
yhteisölle, kun monivuotinen alakohtainen ohjelma hyväksytään
sekakomiteassa. Salomonsaarten on ilmoitettava tämä käyttötarkoitus yhteisölle kunkin seuraavan vuoden osalta 45 päivän kuluessa tämän pöytäkirjan vuosipäivästä.

5.
Edellä 1 kohdassa määrätyn taloudellisen korvauksen osuuden (30 prosenttia) käyttöä valvovat yhdessä kalastuksesta ja meren
luonnonvaroista vastaava ministeriö ja valtiovarainministeriö.

6.
Mikäli se on monivuotisen alakohtaisen ohjelman täytäntöönpanon tulosten vuotuisen arvioinnin nojalla perusteltua,
Euroopan yhteisö voi pyytää tämän pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen osuuden alentamista,
jotta ohjelman täytäntöönpanoon osoitettujen varojen tosiasiallista määrää voitaisiin mukauttaa ohjelman tulosten perusteella.

5 artikla
Tuki vastuullisen kalastuksen lisäämiseen
Salomonsaarten vesillä

1. Salomonsaaret määrittelee ja panee täytäntöön alakohtaisen
kalastuspolitiikan Salomonsaarilla lisätäkseen vastuullista kalastusta vesialueillaan. Tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta taloudellisesta korvauksesta käytetään 30 prosentin
osuus näihin tarkoituksiin. Korvauksen hallinnointi perustuu
sopimuspuolten yhdessä määrittelemiin tavoitteisiin ja niihin liittyviin vuosittaisiin ja monivuotisiin ohjelmiin.

2. Edellä olevan 1 kohdan määräysten täytäntöön panemiseksi
yhteisö ja Salomonsaaret hyväksyvät sopimuksen 9 artiklassa
määrätyssä sekakomiteassa pöytäkirjan tultua voimaan ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sen voimaantulosta monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja sen soveltamista koskevat
yksityiskohtaiset säännöt, jotka sisältävät erityisesti:

6 artikla
Erimielisyydet – pöytäkirjan täytäntöönpanon
keskeyttäminen

1. Sopimuspuolten väliset erimielisyydet, jotka liittyvät tämän
pöytäkirjan määräysten tulkintaan ja soveltamiseen, edellyttävät
sopimuspuolten välisiä neuvotteluita sopimuksen 9 artiklassa
määrätyssä sekakomiteassa, joka kutsutaan tarvittaessa koolle ylimääräiseen istuntoon.

2. Pöytäkirjan täytäntöönpano voidaan toisen sopimuspuolen
aloitteesta keskeyttää, jos sopimuspuolten välinen erimielisyys
katsotaan vakavaksi ja jos siitä ei ole päästy sovintoon sekakomiteassa 1 kohdan mukaisesti käydyissä neuvotteluissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan määräysten soveltamista.

a)

vuosittaiset ja monivuotiset suuntaviivat, joiden mukaisesti
1 kohdassa tarkoitettu taloudellisen korvauksen prosenttiosuus käytetään;

3.
Pöytäkirjan täytäntöönpanon keskeyttäminen edellyttää,
että asianomainen sopimuspuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti
viimeistään kolme kuukautta ennen päivää, jona kyseisen keskeytyksen on määrä tulla voimaan.

b)

vuosittain ja useamman vuoden aikana saavutettavat tavoitteet, joilla pyritään ottamaan tietyn ajan kuluttua käyttöön
vastuullinen ja kestävä kalastus ottaen huomioon prioriteetit, jotka on esitetty Salomonsaarten kansallisessa kalastuspolitiikassa tai muussa politiikassa, joka liittyy tai vaikuttaa
vastuullisen ja kestävän kalastuksen lisäämiseen;

4. Jos pöytäkirjan täytäntöönpano keskeytetään, sopimuspuolet jatkavat neuvottelemista löytääkseen erimielisyyteen sovintoratkaisun. Kun ratkaisu löydetään, pöytäkirjan täytäntöönpanoa
jatketaan, ja taloudellisen korvauksen määrää alennetaan suhteessa aikaan, jona pöytäkirjan täytäntöönpano on ollut
keskeytettynä.
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7 artikla

c)

Pöytäkirjan täytäntöönpanon keskeyttäminen maksun
laiminlyönnin vuoksi

L 105/41

Pöytäkirjan täytäntöönpanoa jatketaan, kun kyseinen maksu
on suoritettu.
8 artikla

Jos yhteisö jättää tämän pöytäkirjan 2 artiklassa määrätyt maksut
suorittamatta, pöytäkirjan täytäntöönpano voidaan, sopimuksen
9 artiklan määräysten soveltamista rajoittamatta, keskeyttää seuraavin edellytyksin:
a)

Salomonsaarten toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat
Euroopan komissiolle maksun laiminlyönnistä. Komissio
tekee aiheelliset tarkastukset ja suorittaa tarvittaessa maksun
45 työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Kansallinen lainsäädäntö
Tämän pöytäkirjan ja sen liitteiden mukaisesti toimivien alusten
toimintaan ja erityisesti jälleenlaivaukseen, satamapalveluiden
käyttöön ja tavaroiden hankintaan sovelletaan Salomonsaarten
kansallista lainsäädäntöä.
9 artikla
Voimaantulo

b)

Ellei maksua suoriteta tai maksun laiminlyönnille anneta
kunnollisia perusteluja edellä olevassa a alakohdassa vahvistetussa määräajassa, Salomonsaarten toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus keskeyttää pöytäkirjan täytäntöönpano.
Niiden on annettava tästä viipymättä tieto Euroopan
komissiolle.

1.
Tämä pöytäkirja ja sen liite tulevat voimaan päivänä, jona
sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen sitä varten tarvittavien
menettelyjen päätökseen saattamisesta.
2.

Sitä sovelletaan aikaisintaan 1 päivästä tammikuuta 2005.
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LIITE
Yhteisön alusten kalastustoimintaa Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä koskevat edellytykset

I LUKU
LISENSSIHAKEMUSTA KOSKEVAT MUODOLLISUUDET JA LISENSSIN MYÖNTÄMINEN

1 JAKSO
Lisenssien myöntäminen
1.

Ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville aluksille voidaan myöntää kalastuslisenssi Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä.

2.

Kelpoisuuden edellytyksenä on, että aluksen varustajalla, kapteenilla tai aluksella itsellään ei ole kalastuskieltoa Salomonsaarilla. Sen tilanteen Salomonsaarten viranomaisiin nähden on oltava järjestyksessä niin, että se on täyttänyt kaikki
aiemmat Salomonsaarilla harjoitettuun kalastustoimintaan liittyvät velvollisuutensa yhteisön kanssa tehtyjen sopimuksen mukaisesti.

3.

Kaikilla kalastuslisenssiä hakevilla yhteisön aluksilla on oltava Salomonsaarille sijoittautunut edustaja. Tämän edustajan nimi ja osoite on mainittava lisenssihakemuksessa.

4.

Yhteisön toimivaltaiset viranomaiset toimittavat Euroopan komission Salomonsaarista vastaavan lähetystön, jäljempänä ”komission lähetystö” tai ”lähetystö”, välityksellä Salomonsaarten kalastuksesta ja meren luonnonvaroista vastaavan ministeriön pysyvälle sihteeristölle, jäljempänä ”pysyvä sihteeristö”, vähintään 15 päivää ennen haetun
voimassaoloajan alkua hakemuksen jokaisen sellaisen aluksen osalta, joka haluaa kalastaa tämän sopimuksen nojalla.

5.

Pysyvälle sihteeristölle toimitettavat hakemukset on tehtävä lomakkeille, joiden malli on lisäyksessä 1.

6.

Jokaiseen lisenssihakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:
—

todistus lisenssimaksun maksamisesta lisenssin voimassaoloajalta,

—

lippujäsenvaltion oikeaksi todistama jäljennös vetoisuustodistuksesta, jossa ilmoitetaan aluksen vetoisuus
bruttorekisteritonneina,

—

uusi ja oikeaksi todistettu, vähintään kokoa 15 × 10 cm oleva värivalokuva, jossa alus on senhetkisessä tilassaan
sivulta nähtynä,

—

muu asiakirja tai todistus, joka tämän pöytäkirjan nojalla vaaditaan alustyypin mukaisesti sovellettavissa
erityismääräyksissä.

7.

Maksu suoritetaan pysyvän sihteeristön ilmoittamalle tilille (Salomonsaarten keskuspankissa Honiarassa oleva Salomonsaarten hallituksen pankkitili nro 0260-002).

8.

Maksut sisältävät kaikki kansalliset ja paikalliset verot, lukuun ottamatta satamaveroja ja palveluista aiheutuvia kustannuksia sekä jälleenlaivausmaksuja.

9.

Kaikkien alusten lisenssit toimitetaan laivanvarustajille tai näiden edustajille komission lähetystön välityksellä 15 päivän kuluessa päivästä, jona pysyvä sihteeristö on saanut kaikki 6 kohdassa tarkoitetut asiakirjat.

10. Jos Euroopan komission lähetystön toimisto on suljettu lisenssin allekirjoitushetkellä, lisenssi toimitetaan suoraan aluksen edustajalle ja sen jäljennös toimitetaan lähetystölle.
11. Lisenssi myönnetään tietylle alukselle, eikä sitä voi siirtää toiselle alukselle.
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12. Euroopan yhteisön pyynnöstä ja todistettavan ylivoimaisen esteen johdosta aluksen lisenssi korvataan uudella sellaiselle toiselle alukselle myönnettävällä lisenssillä, jolla on samanlaiset ominaisuudet kuin edellisellä aluksella, eikä uutta
lisenssimaksua tarvitse maksaa. Jos korvaavan aluksen bruttovetoisuus (brt) on suurempi kuin korvattavan aluksen,
maksujen erotus on maksettava ajanjakson pituuden mukaisessa suhteessa. Kummankin kyseessä olevan aluksen kokonaissaalis otetaan huomioon, kun lasketaan yhteisön alusten saalismäärää sen päättämiseksi, onko yhteisön maksettava lisämaksua pöytäkirjan 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
13. Edellisen aluksen varustajan tai tämän edustajan on palautettava peruutettu lisenssi pysyvälle sihteeristölle Euroopan
komission lähetystön välityksellä.
14. Uusi lisenssi tulee voimaan päivänä, jona laivanvarustaja palauttaa peruutetun lisenssin pysyvälle sihteeristölle. Euroopan yhteisöjen komission Salomonsaarilla sijaitsevalle lähetystölle on ilmoitettava lisenssin siirtämisestä.
15. Lisenssi on säilytettävä aluksella koko ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen VII luvun 2 kohdan määräysten soveltamista.

2 JAKSO
Lisenssiehdot – maksut ja ennakot
1. Lisenssit ovat voimassa yhden vuoden. Ne voidaan uusia. Lisenssien uusiminen riippuu pöytäkirjassa vahvistetuista käytettävissä olevista kalastusmahdollisuuksista.
2. Maksuksi vahvistetaan 35 euroa Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä pyydettyä tonnikalatonnia kohti.
3. Lisenssit myönnetään sen jälkeen kun seuraavat vakiomaksut on suoritettu Salomonsaarten keskuspankissa Honiarassa
olevalle Salomonsaarten hallituksen pankkitilille nro 0260-002:
—

13 000 euroa vuodessa nuottaa käyttävää tonnikala-alusta kohti; maksu vastaa 371 tonnin saalista tonnikalaa ja
sen lähilajeja vuodessa,

—

3 000 euroa vuodessa pintasiima-alusta kohti; maksu vastaa 80 tonnin saalista tonnikalaa ja sen lähilajeja vuodessa.

4. Euroopan yhteisöjen komissio laatii kalastusvuodelta suoritettavien maksujen lopullisen tilityksen viimeistään kunkin
vuoden 30 päivänä kesäkuuta edellisen vuoden aikana pyydettyjen saaliiden osalta kunkin laivanvarustajan tekemien saalisilmoitusten perusteella. Tietojen on oltava yhteisön pyyntitietojen tarkastamisesta vastaavien jäsenvaltioiden tieteellisten laitosten, kuten IRD:n (Institut de Recherche pour le Développement), IEO:n (Instituto Español de Oceanografía)
tai IPIMAR:n (Instituto Português de Investigação Maritima) ja Tyynenmeren yhteisön sihteeristön vahvistamia. Näiden
vahvistettujen saalisilmoitusten tietojen perusteella komissio vahvistaa kultakin lisenssijaksolta suoritettavien maksujen
tilityksen käyttäen laskentaperusteena 35:tä euroa saalistonnilta.
5. Komission laatima maksutilitys lähetetään pysyvälle sihteeristölle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.
Salomonsaarten viranomaiset voivat kyseenalaistaa maksutilityksen 30 päivän kuluessa tilityksestä, ja jos ne ovat siitä
eri mieltä, ne voivat pyytää sekakomitean koollekutsumista.
Jos vastalauseita ei esitetä 30 päivän kuluessa tilityksestä, Salomonsaarten katsotaan hyväksyneen maksutilityksen.
6. Lopullinen maksutilitys on annettava samanaikaisesti ja viipymättä tiedoksi pysyvälle sihteeristölle, Euroopan komission lähetystölle, Tyynenmeren yhteisön sihteeristölle ja laivanvarustajille näiden kansallisten viranomaisten välityksellä.
7. Laivanvarustajien on suoritettava kaikki lisämaksut Salomonsaarten toimivaltaisille viranomaisille 45 päivän kuluessa
vahvistetun lopullisen tilityksen tiedoksi antamisesta Salomonsaarten keskuspankissa Honiarassa olevalle Salomonsaarten hallituksen pankkitilille nro 0260-002.
8. Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on pienempi kuin tämän jakson 3 kohdassa tarkoitettu ennakko, erotusta
ei kuitenkaan palauteta varustajalle.
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II LUKU
KALASTUSVYÖHYKKEET

1. Pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetut alukset saavat harjoittaa kalastusta Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä lukuun ottamatta pääsaariryhmän ympärillä olevaa 30 meripeninkulman aluetta sekä muiden saariryhmien aluevesiä. Pysyvä sihteeristö toimittaa pääsaariryhmän vesialueen A ja muiden saariryhmien (vesialueiden B, C, D ja E) koordinaatit ennen
sopimuksen voimaantuloa. Pysyvän sihteeristön on ilmoitettava Euroopan komissiolle kaikista mainittujen kalastuskieltovyöhykkeiden muutoksista vähintään kaksi kuukautta ennen kuin niitä aletaan soveltaa.
2. Kalastus on kielletty alle 3 meripeninkulman päässä ankkuroiduista kalaparvien kokoamiseen käytettävistä laitteista, joiden sijaintipaikat on annettava tiedoksi maantieteellisin koordinaatein.

III LUKU
SAALISILMOITUKSIA KOSKEVAT JÄRJESTELYT
1.

2.

Yhteisön aluksen kalastusmatkan kestolla tarkoitetaan tässä liitteessä seuraavaa:
—

joko sitä aikaa, joka kuluu Salomonsaarten kalastusvyöhykkeelle tulon ja sieltä lähdön välillä, tai

—

sitä aikaa, joka kuluu Salomonsaarten kalastusvyöhykkeelle tulon ja jälleenlaivauksen välillä, tai

—

sitä aikaa, joka kuluu Salomonsaarten kalastusvyöhykkeelle tulon ja Salomonsaarilla tapahtuvan saaliin purkamisen välillä.

Kaikkien alusten, joilla on tämän sopimuksen mukainen lupa kalastaa Salomonsaarten vesillä, on ilmoitettava saaliinsa
pysyvälle sihteeristölle seuraavien menettelyjen mukaisesti:

2.1 Ilmoitusten on sisällettävä aluksen kunkin kalastusmatkan aikana pyytämät saaliit. Ne on toimitettava pysyvälle sihteeristölle sähköisessä muodossa kunkin kalastusmatkan päätteeksi ja joka tapauksessa ennen kuin alus poistuu Salomonsaarten kalastusvyöhykkeeltä; ilmoituksista on toimitettava jäljennös Euroopan komissiolle. Molemmat
vastaanottajat lähettävät alukselle viipymättä sähköisessä muodossa olevat vastaanottoilmoitukset, joista ne lähettävät
toisilleen jäljennökset.
2.2 Sähköisessä muodossa edellä olevassa 2.1 kohdassa tarkoitettuna lisenssin vuosittaisena voimassaoloaikana toimitettujen ilmoitusten alkuperäiset paperiversiot on toimitettava pysyvälle sihteeristölle 45 päivän kuluessa mainitun voimassaoloajan viimeisen kalastusmatkan päättymisestä. Paperiversiosta toimitetaan samanaikaisesti jäljennös Euroopan
yhteisölle.
2.3 Alusten on ilmoitettava saaliinsa kalastuspäiväkirjaa vastaavalla lomakkeella, jonka malli on lisäyksessä 2. Niiden ajanjaksojen osalta, joina alus ei ole Salomonsaarten vesillä, kalastuspöytäkirjaan on merkittävä maininta ”Salomonsaarten
talousvyöhykkeen ulkopuolella”.
2.4 Lomakkeet on täytettävä selkeästi, ja aluksen päällikön on ne allekirjoitettava.
3.

Jos tämän luvun määräyksiä ei noudateta, Salomonsaarilla on oikeus peruuttaa määräyksiä rikkoneen aluksen lisenssi,
kunnes muodollisuudet on täytetty, ja soveltaa aluksen varustajaan Salomonsaarilla voimassa olevassa lainsäädännössä
säädettyjä seuraamuksia. Asiasta on ilmoitettava Euroopan komissiolle.

IV LUKU
MERIMIESTEN PALVELUKSEEN OTTAMINEN
1.

Jokaisen sopimuksen nojalla kalastavan yhteisön aluksen on sitouduttava ottamaan palvelukseensa miehistön jäseniksi
vähintään yksi (1) Salomonsaarten kansalainen. Salomonsaarten kansalaisten palvelusehtojen on oltava Salomonsaarilla alalla noudatettavien palvelusehtojen mukaiset.

2.

Jos jokin EY:n alus ei voi käyttää yhtä (1) Salomonsaarten kansalaista miehistön jäsenenä, varustaja on velvoitettu maksamaan yhden miehistönjäsenen palkkaa Salomonsaarten vyöhykkeellä tapahtuvan kalastuksen ajalta vastaavan kiinteämääräisen hyvityksen.
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3.

Edellä tarkoitettu määrä maksetaan Salomonsaarten keskuspankissa Honiarassa olevalle Salomonsaarten hallituksen
pankkitilille nro 0260-002.

4.

Varustajat valitsevat miehistöönsä otettavat merimiehet vapaasti pysyvän sihteeristön toimittamasta luettelosta.

5.

Varustajan tai tämän edustajan on ilmoitettava pysyvälle sihteeristölle asianomaiselle alukselle palvelukseen otettujen
Salomonsaarten merimiesten nimet ja asema miehistössä.

6.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti
Euroopan yhteisön aluksille otettuihin merimiehiin. Erityisesti kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

7.

Salomonsaarten merimiesten työsopimukset, joista yksi kappale annetaan sopimuksen allekirjoittajille, laaditaan laivanvarustajien edustajan tai edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä
yhdessä pysyvän sihteeristön kanssa. Nämä sopimukset takaavat merimiehille heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän edut, joihin kuuluvat henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus.

8.

Laivanvarustajat maksavat Salomonsaarten merimiesten palkan. Ne on vahvistettava varustajien tai näiden edustajien
ja pysyvän sihteeristön välisellä yhteisellä sopimuksella ennen lisenssien myöntämistä. Salomonsaarten merimiesten
palkkausehdot eivät voi kuitenkaan olla huonommat kuin ne, joita sovelletaan Salomonsaarten miehistöihin, eivätkä
missään tapauksessa ILO:n vaatimuksia huonommat.

9.

Jokaisen yhteisön alukselle palvelukseen otetun merimiehen on ilmoittauduttava kyseisen aluksen päällikölle hänen
aiottua miehistöön tuloaan edeltävänä päivänä. Jos merimies ei ole paikalla hänen miehistöön tulolleen sovittuna päivänä ja aikana, laivanvarustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa kyseinen merimies miehistöön.

10. Jos Salomonsaarten merimiehiä ei oteta palvelukseen muusta kuin edeltävässä kohdassa tarkoitetusta syystä, varustajien on maksettava mahdollisimman pian kiinteämääräinen maksu (kalastusvuodelta), joka vastaa palvelukseen ottamatta jääneiden merimiesten palkkoja.
11. Edellä tarkoitettu määrä käytetään Salomonsaarten merimiesten tai kalastajien koulutukseen ja se maksetaan Salomonsaarten keskuspankissa Honiarassa olevalle Salomonsaarten hallituksen pankkitilille nro 0260-002.

V LUKU
TEKNISET VAATIMUKSET
Yhteisön kalastusalusten on noudatettava Tyynenmeren yhteisön sihteeristön ja Palaun sopimuksen sopimuspuolten vahvistamia, pyydyksiä ja niiden teknisiä määritelmiä koskevia toimenpiteitä ja suosituksia sekä kaikkia muita niiden kalastustoimintaan sovellettavia teknisiä toimenpiteitä.

VI LUKU
TARKKAILIJAT
1.

Jokaisen yhteisön aluksen on lisenssihakemusta jättäessään osallistuttava tarkkailijaohjelman rahoitukseen maksamalla 400 euroa Salomonsaarten keskuspankissa Honiarassa olevalle Salomonsaarten hallituksen pankkitilille nro
0260-002.

2.

Aluksille, joilla on tämän sopimuksen mukainen lupa kalastaa Salomonsaarten vesillä, on päästettävä Salomonsaarten
nimeämät tarkkailijat seuraavien edellytysten mukaisesti:

2.1

Pysyvä sihteeristö määrittelee aluksella olevia tarkkailijoita koskevan ohjelman soveltamisalan vuosittain sen lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla kalastamaan oikeutettujen alusten lukumäärän ja kalastuksen kohteena olevien kalakantojen tilan perusteella. Se päättää näiden perusteiden mukaisesti kalastusluokittain niiden alusten lukumäärän tai
prosentuaalisen osuuden, joiden on otettava tarkkailija alukselle.

2.2

Pysyvä sihteeristö laatii luettelon aluksista, joiden on määrä ottaa tarkkailija, sekä luettelon nimetyistä tarkkailijoista.
Luettelot on pidettävä ajan tasalla. Ne on toimitettava Euroopan komissiolle heti kun ne on laadittu, ja sen jälkeen
joka kolmas kuukausi, jos niitä on päivitetty.
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2.3

Pääsihteeristö ilmoittaa tarkkailijan sijoittamisesta alukselle asianomaisille laivanvarustajille tai näiden edustajille lisenssin myöntämisen yhteydessä tai viimeistään 15 päivää ennen tarkkailijan suunniteltua alukselle saapumista; kyseisen
tarkkailijan nimi on ilmoitettava mahdollisimman pian.

3.

Pysyvä sihteeristö vahvistaa tarkkailijan aluksellaoloajan; tämä aika ei kuitenkaan yleensä saa olla pitempi kuin tarkkailijan tehtävien suorittaminen edellyttää. Pysyvä sihteeristö ilmoittaa aluksellaoloajan varustajille tai näiden edustajille samalla kun se ilmoittaa kyseiselle alukselle otettavan tarkkailijan nimen.

4.

Laivanvarustaja tai tämän edustaja ja pysyvä sihteeristö sopivat yhdessä tarkkailijan alukselle ottamista koskevista
edellytyksistä.

5.

Kyseisten varustajien on ilmoitettava kahden viikon kuluessa ja kymmenen päivän varoitusajalla tarkkailijoiden alukselle nousemista varten suunnitellut päivämäärät ja Salomonsaarten satamat.

6.

Jos tarkkailija nousee alukselle muussa kuin kotimaassaan, varustajan on vastattava tarkkailijan matkakuluista. Jos alus
poistuu Salomonsaarten kalastusvyöhykkeeltä Salomonsaarten tarkkailijan ollessa aluksella, on kaikin keinoin pyrittävä varmistamaan tarkkailijan paluu Salomonsaarille niin pian kuin mahdollista varustajan kustannuksella.

7.

Jos tarkkailija ei ilmesty sovittuun paikkaan sovittuna aikana tai sitä seuraavien kuuden (6) tunnin kuluessa, varustaja
vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvollisuudestaan ottaa kyseinen tarkkailija alukselle.

8.

Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. Hänen tehtävänään on:

8.1

tehdä havaintoja alusten kalastustoiminnasta;

8.2

tarkistaa kalastusta harjoittavien alusten sijainti;

8.3

ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisten ohjelmien mukaisesti;

8.4

laatia luettelo käytetyistä pyydyksistä;

8.5

tarkastaa kalastuspäiväkirjassa olevat Salomonsaarten vyöhykettä koskevat saalistiedot;

8.6

tarkastaa sivusaaliiden prosenttiosuudet ja tehdä arvio kaupan pidettävien kala-, äyriäis-, pääjalkais- ja nisäkäslajien
poisheitetyistä määristä;

8.7

ilmoittaa radioteitse kerran viikossa kalastustiedot, joihin sisältyvät aluksella olevien pääasiallisten saaliiden ja sivusaaliiden määrä.

9.

Aluksen päällikön on kaikin hänen vastuulleen kuuluvin tavoin huolehdittava tarkkailijan fyysisestä turvallisuudesta
ja hyvinvoinnista tämän suorittaessa tehtäviään.

10.

Tarkkailijaa on autettava kaikin tarvittavin keinoin tämän suorittaessa tehtäviään. Aluksen päällikön on annettava
hänen käyttöönsä tehtävän suorittamiseen tarvittavat viestintävälineet, kalastustoimintaan suoraan liittyvät asiakirjat,
eli kalastuspäiväkirja ja lokikirja, sekä mahdollistettava pääsy aluksen eri osiin tehtävien helpottamiseksi.

11.

Aluksella olonsa aikana tarkkailijan on:

11.1 kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, että hänen alukselle tulonsa ja siellä olonsa ei keskeytä tai haittaa
kalastustoimintaa;
11.2 kunnioitettava aluksella olevia varusteita ja laitteistoja sekä aluksen kaikkien asiakirjojen luottamuksellisuutta.
12.

Tarkkailujakson lopussa ennen alukselta poistumista tarkkailija laatii toimintakertomuksen, joka toimitetaan pysyvälle sihteeristölle ja jonka jäljennös toimitetaan Euroopan komission lähetystölle. Hän allekirjoittaa sen aluksen päällikön läsnä ollessa; tämä voi lisätä tai pyytää lisäämään siihen kaikki tarpeellisina pitämänsä huomiot, jotka hän
vahvistaa allekirjoituksellaan. Tarkkailija antaa aluksen päällikölle jäljennöksen kertomuksesta poistuessaan alukselta.
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13.

Tarkkailijoille järjestetään aluksella olevien mahdollisuuksien mukaan laivanvarustajan kustannuksella samantasoinen ruokailu ja majoitus kuin päällystöllekin.

14.

Tarkkailijan palkan ja sosiaalimaksut maksaa Salomonsaarten hallitus.

VII LUKU
ALUKSEN TUNNISTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
1. Kalastukseen ja meriturvallisuuteen liittyvistä syistä jokaisessa aluksessa on oltava kalastusalusten merkintää ja tunnistamista koskevien YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) hyväksymien vaatimusten mukaiset tunnistusmerkinnät.
2. Aluksen nimen on oltava selvin latinalaisin kirjaimin aluksen keulassa ja perässä.
3. Alus, jossa ei ole edellä kuvatulla tavalla näkyvissä sen nimeä ja radiokutsutunnusta tai tunnuskirjaimia, voidaan saattaa
johonkin Salomonsaarten satamaan lisätutkimuksia varten.
4. Käyttäjän on varmistettava kansainvälisen hätä- ja kutsutaajuuden 2 182 kHz (HF) tai kansainvälisen turva- ja kutsutaajuuden 156,8 MHz (kanava 16 VHF-FM) jatkuva seuranta helpottaakseen viestintää hallituksen kalastuksenhoidosta, valvonnasta ja täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten kanssa.
5. Käyttäjän on varmistettava, että aluksella on kansainvälisen viestikirjan tuore ja ajantasainen kappale ja että se on koska
tahansa käytettävissä.

VIII LUKU
VIESTINTÄ SALOMONSAARTEN PARTIOALUSTEN KANSSA
Hyväksyttyjen alusten ja hallituksen partioalusten välisessä viestinnässä noudatetaan seuraavia kansainvälisiä koodeja:
Kansainvälinen koodi — merkitys:
L ......................................... Pysähtykää välittömästi.
SQ3 ................................... Pysähtykää tai hidastakaa, haluan nousta alukselle.
QN ..................................... Ohjatkaa aluksenne meidän aluksemme viereen tyyrpuurin puolelle.
QN1 .................................. Ohjatkaa aluksenne meidän aluksemme viereen paapuurin puolelle.
TD2 ................................... Onko aluksenne kalastusalus?
C ........................................ Kyllä
N ........................................ Ei
QR ..................................... Emme voi ohjata alusta teidän aluksenne viereen.
QP ..................................... Me ohjaamme aluksemme teidän aluksenne viereen.

IX LUKU
SEURANTA
1.

Euroopan yhteisö pitää ajan tasalla olevaa luetteloa aluksista, joille on myönnetty tämän pöytäkirjan määräysten mukainen kalastuslisenssi. Luettelo annetaan tiedoksi kalastuksen valvonnasta vastaaville Salomonsaarten viranomaisille heti
kun se on laadittu, ja sen jälkeen aina kun sitä päivitetään.

2.

Yhteisön alukset voidaan merkitä edellisessä kohdassa mainittuun luetteloon, kun on saatu ilmoitus tämän liitteen I
luvun 2 jakson 3 kohdassa tarkoitetun ennakkomaksun maksamisesta. Varustaja voi tällöin saada jäljennöksen tästä
luettelosta, jota on säilytettävä aluksella kalastuslisenssin asemasta, kunnes kalastuslisenssi myönnetään.
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Vyöhykkeelle tulo ja siltä poistuminen

3.1 Yhteisön alusten on ilmoitettava vähintään 24 tuntia aikaisemmin pysyvälle sihteeristölle aikomuksestaan tulla Salomonsaarten kalastusvyöhykkeelle tai poistua siltä. Alusten on heti Salomonsaarten kalastusvyöhykkeelle saavuttuaan
ilmoitettava siitä pysyvälle sihteeristölle faksilla, sähköpostilla tai radiolla.
3.2 Poistumisilmoituksen yhteydessä kunkin aluksen on ilmoitettava myös sijaintinsa ja aluksella olevien saaliiden määrä
ja lajit. Ilmoitukset on annettava mieluiten faksilla, mutta jos aluksella ei ole faksia, sähköpostilla tai radiolla.
3.3 Ilman pysyvälle sihteeristölle tehtyä ennakkoilmoitusta kalastamasta tavattu alus katsotaan ilman lisenssiä kalastavaksi
alukseksi.
3.4 Kalastusalusten on kalastuslisenssin myöntämisen yhteydessä ilmoitettava myös faksinumeronsa, puhelinnumeronsa
ja sähköpostiosoitteensa.

4.

Valvontamenettely

4.1 Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä kalastavien yhteisön alusten päälliköiden on sallittava kalastustoiminnan tarkastamisesta ja valvonnasta vastaavien Salomonsaarten viranomaisten alukselle pääsy ja helpotettava näiden tehtävien
suorittamista.
4.2 Näiden viranomaisten läsnäolo aluksella ei saa kestää kauempaa kuin on tarpeen tehtävien suorittamiseksi.
4.3 Tarkastuksen jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.

5.

Kalastusaluksen pysäyttäminen

5.1 Pysyvän sihteeristön on annettava Euroopan komission lähetystölle 48 tunnin kuluessa tieto jokaisesta yhteisön aluksen pysäyttämisestä ja siihen sovelletuista seuraamuksista Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä.
5.2 Euroopan komission lähetystölle on samanaikaisesti toimitettava lyhyt selvitys pysäyttämiseen johtaneista olosuhteista
ja syistä.

6.

Pysäyttämisilmoitus

6.1 Aluksen päällikön on allekirjoitettava tarkastusviranomaisen laatima ilmoitus.
6.2 Allekirjoitus ei aiheuta muutoksia aluksen päällikön oikeuksiin ja puolustuskeinoihin, joihin hän voi turvautua sen rikkomisen osalta, josta häntä epäillään.
6.3 Päällikön on ohjattava aluksensa tarkastusviranomaisen osoittamaan satamaan. Jos kyseessä on vähäinen rikkominen,
pysyvä sihteeristö voi antaa pysäytetylle alukselle luvan jatkaa kalastustoimintaa.

7.

Sovittelukokous aluksen pysäyttämisen yhteydessä

7.1 Oletettua rikkomista koskevien todisteiden säilyttämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä lukuun ottamatta ei saa toteuttaa
mitään aluksen päällikköä, miehistöä, lastia tai laitteita koskevia toimenpiteitä ennen kuin yhden työpäivän kuluessa
edellä tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta on järjestetty Euroopan komission lähetystön ja pysyvän sihteeristön
välinen sovittelukokous, johon voi myös osallistua kyseessä olevan jäsenvaltion edustaja.
7.2 Kokouksessa sopimuspuolet luovuttavat toisilleen kaikki asiakirjat ja tiedot, joista voi olla hyötyä tilanteeseen johtaneiden seikkojen selvittämisessä. Varustajalle tai tämän edustajalle on ilmoitettava kokouksen tuloksista sekä kaikista
pysäyttämisen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä.

8.

Pysäyttämisen ratkaiseminen

8.1 Ennen mahdollisen oikeudellisen menettelyn aloittamista oletettu rikkominen on pyrittävä sovittamaan sovittelumenettelyllä. Menettelyn on päätyttävä viimeistään neljän (4) työpäivän kuluttua pysäyttämisestä.
8.2 Sovintoratkaisun tapauksessa sovellettavan sakon suuruus määritellään Salomonsaarten lainsäädännön mukaisesti.

13.4.2006

13.4.2006

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

8.3 Jos asiaa ei ole saatu ratkaistua sovittelumenettelyllä ja jos se viedään toimivaltaisen oikeusviranomaisen käsiteltäväksi,
varustajan on asetettava Salomonsaarten keskuspankissa Honiarassa olevalle hallituksen pankkitilille nro 0260-002
vakuus, jonka määrä vahvistetaan ottaen huomioon pysäytyksestä aiheutuneet kustannukset, sakkojen määrä ja korvaukset, jotka rikkomisesta vastuussa olevien on maksettava.
8.4 Pankkitakausta ei voi peruuttaa ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt. Vakuus vapautetaan heti, kun oikeuskäsittely
päättyy ilman, että kyseistä aluksen päällikköä tuomitaan. Jos päällikkö tuomitaan sakkoon, joka on määrältään
vakuutta pienempi, pysyvä sihteeristö ja valtiovarainministeriö vapauttavat jäännöksen.
8.5 Alus päästetään lähtemään, ja se saa miehistöineen poistua satamasta, kun:

9.

—

sovintoratkaisusta johtuvat velvoitteet on täytetty, tai

—

oikeuskäsittelyn päättymistä odotettaessa on asetettu 8.3 kohdassa tarkoitettu pankkitakaus ja pysyvä sihteeristö
on sen hyväksynyt.

Jälleenlaivaus

9.1 Yhteisön alusten, jotka haluavat jälleenlaivata saaliitaan Salomonsaarten vesillä, on tehtävä se Salomonsaarten nimettyjen satamien alueella.
9.2 Kyseisten alusten varustajien on annettava pysyvälle sihteeristölle vähintään 48 tuntia aikaisemmin seuraavat tiedot:
—

jälleenlaivausta aikovien alusten nimet,

—

rahtialusten nimet,

—

jälleenlaivattavien lajien määrä tonneina,

—

jälleenlaivauspäivä.

9.3 Jälleenlaivaus rinnastetaan Salomonsaarten kalastusvyöhykkeeltä poistumiseen. Alusten on sen vuoksi toimitettava
pysyvälle sihteeristölle saalisilmoitukset ja ilmoitettava, aikovatko ne jatkaa kalastusta vai poistua Salomonsaarten
kalastusvyöhykkeeltä.
9.4 Muut kuin edellä olevissa kohdissa tarkoitetut saaliiden jälleenlaivaustoimenpiteet ovat kiellettyjä Salomonsaarten kalastusvyöhykkeellä. Tämän määräyksen rikkominen johtaa Salomonsaarilla voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin
seuraamuksiin.
10. Saaliin purkamista tai jälleenlaivausta Salomonsaarten satamassa suorittavien yhteisön alusten päälliköiden on sallittava
Salomonsaarten tarkastajien toiminta ja helpotettava sitä. Tarkastuksen jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.
Lisäykset
1.

Lisenssin hakulomake

2.

Kalastuspäiväkirja
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/24/EY,
annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006,
yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä
tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta
tarvita viestinnän välittämiseen, lukuun ottamatta laskutusta tai yhteenliittämismaksuja varten tarvittavia tietoja;
eräitä tietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin ja lisäarvopalvelujen tarjoamiseen asiakkaan
suostumuksella.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

(4)

Direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 1 kohdassa säädetään,
millaisin ehdoin jäsenvaltiot voivat rajoittaa mainitun
direktiivin 5 ja 6 artiklassa, 8 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohdassa
sekä 9 artiklassa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien
soveltamisalaa. Rajoitusten on demokraattisessa yhteiskunnassa oltava välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia tiettyihin yleiseen järjestykseen liittyviin syihin nähden,
kuten kansallisen turvallisuuden (valtion turvallisuus)
sekä puolustuksen, yleisen turvallisuuden tai rikosten tai
sähköisen viestintäjärjestelmän luvattoman käytön
torjunnan, tutkinnan, selvittämisen ja syyteharkinnan
varmistamiseksi.

(5)

Useissa jäsenvaltioissa on annettu lainsäädäntöä, jonka
mukaan palvelujen tarjoajien on säilytettävä tietoja rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten. Kansallisissa säännöksissä on huomattavia eroja.

(6)

Tietojen säilyttämistä rikosten torjuntaa, tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten koskevien kansallisten
lakien ja teknisten määräysten keskinäiset erot aiheuttavat
esteitä sähköisen viestinnän sisämarkkinoille, koska palvelujen tarjoajille asetetaan eri maissa erilaisia vaatimuksia,
jotka koskevat sekä säilytettäviä liikenne- ja paikkatietotyyppejä että säilyttämisen edellytyksiä ja säilytysaikoja.

(7)

Joulukuun 19 päivänä 2002 kokoontuneen oikeus- ja
sisäasioiden neuvoston päätelmissä korostetaan, että
sähköisen viestinnän tarjoamien mahdollisuuksien huomattavan lisääntymisen johdosta sähköisen viestinnän
käyttöön liittyvät tiedot ovat erityisen tärkeä ja näin myös
hyödyllinen väline rikosten ja varsinkin järjestäytyneen
rikollisuuden, torjunnassa, tutkinnassa, selvittämisessä ja
syyteharkinnassa.

(8)

Eurooppa-neuvoston 25 päivänä maaliskuuta 2004 antamassa julkilausumassa terrorismin torjunnasta neuvostoa
kehotettiin tarkastelemaan toimenpiteitä, joiden avulla palvelujen tarjoajille laaditaan viestintäliikennetietojen säilyttämistä koskevat säännöt.

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua
menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta
1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (3) jäsenvaltiot velvoitetaan suojaamaan
luonnollisten henkilöiden oikeudet ja vapaudet henkilötietojen käsittelyssä ja erityisesti heidän oikeutensa yksityisyyteen, jotta henkilötietojen vapaa liikkuvuus yhteisössä
voidaan turvata.

Direktiivissä 95/46/EY vahvistetut periaatteet on henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen
viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetulla
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä
2002/58/EY (4) muunnettu sähköisen viestinnän alaa koskeviksi erityissäännöiksi.

Direktiivin 2002/58/EY 5, 6 ja 9 artiklassa annetaan säännöt, joiden mukaisesti verkko-operaattorien ja palveluntarjoajien on käsiteltävä sähköisten viestintäpalvelujen
käytöstä johtuvia liikenne- ja paikkatietoja. Kyseiset tiedot
on poistettava tai tehtävä nimettömiksi, kun niitä ei enää

(1) Lausunto annettu 19. tammikuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. joulukuuta 2005 (ei vielä
julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 21. helmikuuta 2006.
(3) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003,
s. 1).
(4) EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.
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Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaan
jokaisella on oikeus nauttia yksityiselämäänsä ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. Viranomaiset saavat
puuttua tämän oikeuden käyttämiseen ainoastaan silloin
kun laki sen sallii ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa
välttämätöntä esimerkiksi kansallisen tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen ja rikollisuuden estämiseksi
tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. Koska tietojen säilyttäminen on osoittautunut niin
tarpeelliseksi ja tehokkaaksi tutkintakeinoksi lainvalvonnassa monissa jäsenvaltioissa ja erityisesti vakavissa asioissa, kuten järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin
tutkinnassa, on tarpeen taata, että säilytetyt tiedot saatetaan lainvalvontaviranomaisten saataville tietyn ajanjakson
ajaksi tässä direktiivissä säädetyin edellytyksin. Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan vaatimusten mukaisen
tietojen säilyttämistä koskevan välineen käyttöönotto on
näin ollen välttämätön toimi.

(14)

Sähköiseen viestintään liittyvät tekniikat kehittyvät nopeasti ja toimivaltaisten viranomaisten perustellut vaatimukset voivat muuttua. Näitä asioita koskevien neuvojen
hankkimiseksi ja parhaiden käytänteiden jakamiseen rohkaisemiseksi komissio aikoo perustaa ryhmän, joka
muodostuu jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisista,
sähköisen viestintäteollisuudenalan liittojen ja Euroopan
parlamentin edustajista sekä tietosuojaviranomaisista,
Euroopan tietosuojavaltuutettu mukaan luettuna.

(15)

Direktiiviä 95/46/EY ja direktiiviä 2002/58/EY sovelletaan
täysimääräisesti tämän direktiivin nojalla säilytettäviin tietoihin. Direktiivin 95/46/EY 30 artiklan 1 kohdan c alakohdassa edellytetään, että komissio kuulee näissä asioissa
kyseisen direktiivin 29 artiklassa mainittua yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskevaa työryhmää.

(10)

Neuvosto vahvisti uudelleen 13 päivänä heinäkuuta 2005
julkilausumassaan Lontoon terrori-iskujen tuomitsemisesta, että teletietojen liikennetietojen säilyttämistä koskevia yhteisiä toimenpiteitä on toteutettava mahdollisimman
pian.

(16)

Palveluntoimittajien velvollisuudet, jotka koskevat tietojen
laadun turvaavia toimia ja jotka aiheutuvat direktiivin
95/46/EY 6 artiklasta, samoin kuin niiden velvollisuudet,
jotka koskevat tietojen käsittelyn luottamuksellisuuden ja
turvallisuuden takaavia toimia ja jotka aiheutuvat kyseisen
direktiivin 16 ja 17 artiklasta, koskevat täysimääräisesti tietoja, jotka säilytetään tässä direktiivissä tarkoitetulla tavalla.

(11)

Kun otetaan huomioon liikenne- ja paikkatietojen merkitys rikosten tutkinnassa, selvittämisessä ja syyteharkinnassa, minkä eri tutkimukset ja useiden jäsenvaltioiden
käytännön kokemus ovat osoittaneet, on syytä varmistaa
Euroopan tasolla, että yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen tarjoajien viestintäpalvelujen tarjoamisen yhteydessä tuottamia
tai käsittelemiä tietoja on säilytettävä tietty aika tässä direktiivissä säädetyin edellytyksin.

(17)

On olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat lainsäädäntötoimia sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin
nojalla säilytetyt tiedot toimitetaan yksinomaan kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisille kansallisille
viranomaisille asiaan liittyvien henkilöiden perusoikeuksia
täysimääräisesti kunnioittaen.

(18)

Tässä yhteydessä direktiivin 95/46/EY 24 artiklassa jäsenvaltioille määrätään velvollisuus määrätä sanktioita kyseisen direktiivin mukaisesti säädettyjen säännösten
rikkomistapauksissa. Direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 2 kohdassa määrätään sama vaatimus direktiivin
2002/58/EY mukaisesti hyväksyttyjen kansallisten säädösten osalta. Tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä
24 päivänä helmikuuta 2005 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2005/222/YOS (1) edellytetään, että tarkoituksellinen laiton tunkeutuminen tietojärjestelmiin samoin
kuin niissä säilytettyihin tietoihin on rikosoikeudellisesti
rangaistava teko.

(19)

Sellaisten henkilöiden oikeus saada direktiivin 95/46/EY
23 artiklaan perustuvia korvauksia, jotka ovat kärsineet
vahinkoja laittoman tietojen käsittelyn seurauksena tai
minkä tahansa toimen seurauksena, joka on kyseisen direktiivin mukaisesti hyväksyttyjen kansallisten säädösten vastainen, koskee myös henkilötietojen laitonta käsittelyä
tämän direktiivin mukaisesti.

(9)

(12)

Direktiivin 2002/58/EY 15 artiklan 1 kohtaa sovelletaan
edelleen tietoihin, mukaan lukien epäonnistuneisiin soittoyrityksiin liittyvät tiedot, joiden säilyttämistä ei erikseen
edellytetä tässä direktiivissä, ja jotka näin ollen jäävät
tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, sekä säilyttämiseen muihin tarkoituksiin kuin tässä direktiivissä on
mainittu, oikeudelliset tarkoitukset mukaan luettuina.

(13)

Tämä direktiivi koskee ainoastaan tietoja, jotka luodaan tai
joita käsitellään viestinnän tai viestintäpalvelun tuloksena
ja jotka eivät liity viestinnän sisältönä oleviin tietoihin. Tiedot olisi säilytettävä siten, että vältetään niiden säilyttämistä useammin kuin kerran. Asiaa koskevia
viestintäpalveluita tarjottaessa luodut tai käsitellyt tiedot
koskevat saatavissa olevia tietoja. Erityisesti mitä tulee
Internetin kautta välitettäviin sähköposteihin ja Internetpuheluihin liittyvien tietojen säilyttämiseen, tietojen
säilyttämisvelvollisuus voi koskea vain tarjoajien tai verkkopalvelujen tarjoajien omiin palveluihin sisältyviä tietoja.

(1) EUVL L 69, 16.3.2005, s. 67.
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(20)

Euroopan neuvoston vuoden 2001 yleissopimus tietoverkkorikollisuudesta ja Euroopan neuvoston vuoden 1981
yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä kattavat myös tässä direktiivissä tarkoitetulla tavalla säilytettävät tiedot.

(21)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän
direktiivin tavoitteita, eli yhdenmukaistaa palvelujen tarjoajien velvollisuudet säilyttää tietyt tiedot ja varmistaa,
että kyseiset tiedot ovat käytettävissä kunkin jäsenvaltion
kansallisessa lainsäädännössä vakavaksi rikollisuudeksi
määritellyn rikollisuuden tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten, vaan ne voidaan tämän direktiivin laajuuden ja vaikutusten takia saavuttaa paremmin yhteisön
tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei
ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi
tarpeen.

(22)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa
tunnustettuja periaatteita. Tällä direktiivillä ja direktiivillä
2002/58/EY pyritään erityisesti varmistamaan kansalaisten
perusoikeus siihen, että heidän yksityiselämäänsä ja viestejään kunnioitetaan sekä henkilötietojaan suojataan, kuten
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa todetaan.

(23)

Ottaen huomioon, että sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien velvollisuuksien olisi oltava kohtuullisia, tässä
direktiivissä edellytetään, että ne säilyttävät ainoastaan tiedot, jotka ne luovat tai joita ne käsittelevät viestintäpalveluja tarjotessaan. Jos näiden palvelujen tarjoajat eivät luo
tai käsittele tällaisia tietoja, niiltä ei edellytetä tietojen säilyttämisvelvollisuutta. Tämän direktiivin tarkoituksena ei
ole tietojen säilyttämisteknologian yhdenmukaistaminen,
joka on ratkaistava kansallisella tasolla.
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täysimääräisesti perusoikeuksia, jotka johtuvat jäsenvaltioiden yhteisistä perustuslaillisista perinteistä ja jotka on
taattu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaan, siten kuin
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin sitä tulkitsee, viranomaisten puuttumisessa yksityisiin oikeuksiin on noudatettava välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden
vaatimuksia ja sen on näin ollen palveltava yksityiskohtaisia, täsmällisiä ja laillisia tarkoitusperiä ja se on toteutettava tavalla, joka on puuttumisen tarkoituksen suhteen
riittävä, asianmukainen ja oikeasuhtainen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Kohde ja soveltamisala

1. Tämän direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden säännökset, jotka koskevat yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen
tarjoajien tuottamien tai käsittelemien eräiden tietojen säilyttämiseen liittyviä velvollisuuksia, sen varmistamiseksi, että kyseisiä tietoja voidaan käyttää kunkin jäsenvaltion kansallisessa
lainsäädännössä vakavaksi rikollisuudeksi määritellyn rikollisuuden tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden liikenne- ja paikkatietoihin sekä tilaajan tai rekisteröityneen käyttäjän tunnistamiseksi tarvittaviin tietoihin.
Direktiiviä ei sovelleta sähköisen viestinnän sisältöön eikä sähköistä viestintäverkkoa käyttämällä haettuihin tietoihin.

2 artikla
(24)

(25)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen
sopimuksen (1) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi
omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien
mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön
osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja
julkaisemaan ne.

Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen antaa
lainsäädäntöä, joka koskee kansallisten viranomaisten
määritettyä tiedonsaanti- ja tiedonkäyttöoikeutta. Kansallisten viranomaisten tämän direktiivin mukaisesti sellaista
toimintaa varten, joka mainitaan direktiivin 95/46/EY
3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa, säilyttämien tietojen saantioikeutta koskevat kysymykset
eivät kuulu yhteisön oikeuden soveltamisalaan. Niihin voidaan kuitenkin soveltaa kansallista lainsäädäntöä tai
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston mukaisia toimia. Tällaisissa laeissa tai toimissa on kunnioitettava

(1) EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

Määritelmät

1.
Tässä direktiivissä sovelletaan direktiivissä 95/46/EY,
sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä Euroopan parlamentin ja neuvoston 7 päivänä maaliskuuta 2002 antamassa direktiivissä 2002/21/EY
(puitedirektiivi) (2) ja direktiivissä 2002/58/EY annettuja
määritelmiä.

2.

a)

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

”tiedoilla” liikenne- ja paikkatietoja sekä tarvittaessa tilaajan
tai käyttäjän tunnistamiseksi tarvittavia tietoja;

(2) EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.
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b)

”käyttäjällä” oikeushenkilöitä tai luonnollisia henkilöitä, jotka
käyttävät yleisesti saatavilla olevaa sähköistä viestintäpalvelua yksityis- tai liikeasioihin olematta välttämättä tämän palvelun tilaajia;

c)

”puhelinpalvelulla” puheluita (mukaan lukien äänipuhelut,
puheposti sekä neuvottelu- ja datapuhelut), lisäpalveluita
(mukaan lukien kutsunsiirto ja puhelunsiirto) ja viestipalveluita ja multimediapalveluita (mukaan lukien tekstiviestipalvelut, EMS-palvelut (Enhanced Media Service)
ja multimediapalvelut);

d)

”käyttäjätunnuksella” yksilöllistä, henkilöille Internetyhteyspalvelun tai Internet-viestintäpalvelun tilaamisen tai
siihen kirjautumisen yhteydessä osoitettavaa tunnistetta;

e)

”solun tunnistenumerolla” sen solun tunnusta, josta tai johon
matkapuhelu soitettiin;

f)

”epäonnistuneella kutsulla” viestintää, jossa puhelinyhteys
on saatu, mutta siihen ei vastattu, tai on tehty
verkonhallintatoimenpide.

L 105/57

kansallisessa lainsäädännössään määritettävä noudatettavat
menettelyt ja säilytettävien tietojen saannin edellytykset ottaen
huomioon välttämättömyyden ja suhteellisuuden vaatimusten
täyttyminen sekä Euroopan unionin oikeuden ja kansainvälisen
julkisoikeuden asiaan liittyvät säännökset ja erityisesti Euroopan
ihmisoikeussopimuksen määräykset, sellaisina kuin Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin on niitä tulkinnut.

5 artikla
Säilytettävät tietoluokat
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin
nojalla säilytetään seuraavat tietoluokat:
a)

viestinnän lähteen jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:
(1) kiinteissä verkoissa ja matkaviestintäverkoissa tapahtuvan puhelintoiminnan osalta:
(i)

puhelinnumero, josta on soitettu;

(ii) tilaajan tai rekisteröidyn käyttäjän nimi ja osoite;
3 artikla

(2) Internet-yhteyden, Internet-sähköpostin ja Internetpuhelimen osalta:

Tietojen säilyttämisvelvollisuus

(i)

1.
Poiketen siitä, mitä direktiivin 2002/58/EY 5, 6 ja 9 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen
varmistamiseksi, että tämän direktiivin 5 artiklassa eritellyt tiedot
säilytetään tämän direktiivin säännösten mukaisesti, jos ne ovat
yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen tarjoajien toimivaltansa puitteissa kyseessä
olevia viestintäpalveluja toimittaessaan tuottamia tai käsittelemiä.

2.
Edellä 1 kohdassa säädetty tietojen säilyttämisvelvollisuus
koskee myös 5 artiklassa eriteltyjen tietojen säilyttämistä epäonnistuneista kutsuista, joissa yleisesti saatavilla olevien sähköisten
viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen tarjoajat tuottavat tai käsittelevät ja varastoivat puhelutietoja taikka kirjaavat
Internet-yhteystietoja kyseisen jäsenvaltion toimivallan puitteissa
kyseessä olevia viestintäpalveluja toimittaessaan. Tässä direktiivissä ei edellytetä tietojen säilyttämistä puheluista, joissa yhteyttä
ei saatu.

4 artikla
Tietojen saanti

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi,
että tämän direktiivin nojalla säilytetyt tiedot toimitetaan yksinomaan erityistapauksissa kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Kunkin jäsenvaltion on

osoitettu
käyttäjätunnus
käyttäjätunnukset;

tai

osoitetut

(ii) yleiseen puhelinverkkoon saapuvalle viestille rekisteröity käyttäjätunnus ja puhelinnumero;
(iii) sen tilaajan tai rekisteröidyn käyttäjän nimi ja osoite,
jonka nimiin Internet-protokollaosoite (IP-osoite),
käyttäjätunnus tai puhelinnumero oli rekisteröity
silloin, kun yhteys otettiin;
b)

viestinnän kohteen jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:
(1) kiinteissä verkoissa ja matkaviestintäverkoissa tapahtuvan puhelintoiminnan osalta:
(i)

valittu puhelinnumero tai valitut puhelinnumerot
(johon tai joihin on soitettu) sekä tapauksissa, joissa
on käytetty lisäpalveluita, kuten ennakkosiirtoa tai
kutsunsiirtoa, numero tai numerot, joihin puhelu
siirrettiin;

(ii) tilaajien tai rekisteröityjen käyttäjien nimet ja
osoitteet;
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(2) Internet-sähköpostin ja Internet-puhelimen osalta:

(i)

(iv) vastaanottajan IMSI-tunnus;
(v) vastaanottajan IMEI-tunnus;

Internet-puhelun aiotun vastaanottajan tai aiottujen
vastaanottajien käyttäjätunnus tai puhelinnumero;

(vi) ennalta maksetun anonyymin palvelun tapauksessa
palvelun ensimmäisen aktivoinnin päivämäärä ja
kellonaika sekä sijaintitunniste (solun tunnistenumero), josta palvelu aktivoitiin;

(ii) tilaajien tai rekisteröityjen käyttäjien nimet ja osoitteet sekä viestinnän aiotun vastaanottajan
käyttäjätunnus;
c)

(3) Internet-yhteyden, Internet-sähköpostin ja Internetpuhelimen osalta:

viestinnän päivämäärän, kellonajan ja keston määrittämiseen
tarvittavat tiedot:

(i)

(1) kiinteissä verkoissa ja matkaviestintäverkoissa tapahtuvan puhelintoiminnan osalta yhteyden alkamisen ja
päättymisen päivämäärä ja kellonaika;

f)
Internet-yhteyspalvelun alkamisen ja päättymisen
päivämäärät ja kellonajat määrätyllä aikavyöhykkeellä, Internet-palvelun tarjoajan liittymälle osoittama dynaaminen tai staattinen Internetprotokollaosoite (IP-osoite) sekä tilaajan tai
rekisteröidyn käyttäjän käyttäjätunnus;

viestintätyypin tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:

(2) tiedot solujen maantieteellisestä sijainnista sen perusteella, mitkä olivat solujen sijaintitunnisteet (solujen tunnistenumerot) sinä aikana, jolta viestintätiedot on
säilytetty.
2.
Viestinnän sisällön paljastavia tietoja ei voida säilyttää
tämän direktiivin nojalla.

(1) kiinteissä verkoissa ja matkaviestintäverkoissa tapahtuvan puhelintoiminnan osalta: käytetty puhelinpalvelu;

6 artikla
Säilytysaika

(2) Internet-sähköpostin ja Internet-puhelimen osalta: käytetty Internet-palvelu;
e)

matkaviestintälaitteen sijainnin tunnistamiseksi tarvittavat
tiedot:
(1) sijaintitunniste (solun tunnistenumero) viestinnän
alkaessa;

(ii) Internet-sähköpostin tai Internet-puhelimen palvelun alkamisen ja päättymisen päivämäärät ja kellonajat määrätyllä aikavyöhykkeellä;
d)

modeemia käyttävien yhteyksien osalta puhelinnumero, josta on soitettu;

(ii) digitaalinen liittymä (DSL-liittymä) tai muu viestinnän lähteen loppupiste;

(2) Internet-yhteyden, Internet-sähköpostin ja Internetpuhelimen osalta:
(i)
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käyttäjien viestintälaitteen tai oletetun viestintälaitteen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 5 artiklassa eritellyt tietoluokat säilytetään vähintään kuuden kuukauden ja enintään kahden vuoden ajan viestinnän päivämäärästä.

(1) kiinteissä verkoissa tapahtuvan puhelintoiminnan osalta
puhelinnumerot, joista ja joihin on soitettu;

7 artikla
Tietosuoja ja tietoturva

(2) matkaviestintäverkoissa tapahtuvan puhelintoiminnan
osalta:
(i)

puhelinnumerot, joista ja joihin on soitettu;

(ii) soittajan kansainvälinen matkaviestintilaajan tunnus
(IMSI-tunnus);

Rajoittamatta direktiivin 95/46/EY ja direktiivin 2002/58/EY
nojalla annettuja säännöksiä jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen
ja yleisten viestintäverkkojen tarjoajat noudattavat tämän direktiivin mukaisesti säilytettyjen tietojen käsittelyssä vähintään seuraavia tietoturvaperiaatteita:
a)

(iii) soittajan kansainvälinen matkaviestimen laitetunnus
(IMEI-tunnus);

säilytettyjen tietojen on oltava laadultaan samanlaisia ja niiden on nautittava samaa tietoturvaa ja -suojaa kuin kyseisten
verkossa olevien tietojen;
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tiedoille on suoritettava asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia niiden suojaamiseksi tahattomalta tai laittomalta
tuhoamiselta, tahattomalta kadottamiselta tai muuttamiselta
taikka luvattomalta tai laittomalta varastoinnilta, käsittelyltä,
käytöltä tai välittämiseltä edelleen;
tiedoille on suoritettava asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia sen varmistamiseksi, että vain henkilöt, joilla on
siihen erityisvaltuudet, voivat käyttää tietoja;
ja

d)

L 105/59

— tapaukset, joissa tietopyyntöä ei voitu täyttää.

2.

Tällaisiin tilastoihin ei sisällytetä henkilötietoja.

11 artikla
Direktiivin 2002/58/EY muuttaminen

Lisätään direktiivin 2002/58/EY 15 artiklaan kohta seuraavasti:

tiedot, lukuun ottamatta tietoja, joita on käytetty ja jotka on
tallennettu, on tuhottava säilytysajan lopussa.

8 artikla
Säilytettyjen tietojen varastointia koskevat vaatimukset
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin nojalla
säilytettävät 5 artiklassa eritellyt tiedot ja kyseisiin tietoihin liittyvät muut tarpeelliset tiedot säilytetään sellaisella tavalla, että ne
voidaan toimittaa pyynnöstä toimivaltaisille viranomaisille ilman
tarpeetonta viivästystä.

”1a. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta tietoihin, jotka on
yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai
yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä 15 päivänä maaliskuuta 2006
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/24/EY (*) nojalla erityisesti säilytettävä kyseisen direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa eriteltyjä tarkoituksia varten.
(*) EUVL L 105, 13.4.2006, s. 54.”

12 artikla
Tulevat toimet

9 artikla
Valvontaviranomainen
1.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi viranomainen, joka valvoo jäsenvaltioiden 7 artiklan mukaisesti hyväksymien, säilytettyjen tietojen turvallisuutta koskevien säännösten
soveltamista asianomaisen jäsenvaltion alueella. Valvonnasta voivat huolehtia direktiivin 95/46/EY 28 artiklassa tarkoitetut
viranomaiset.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut viranomaiset toimivat ehdottoman riippumattomasti kyseisessä kohdassa tarkoitettua valvontaa suorittaessaan.

1. Jäsenvaltio voi ryhtyä tarvittaviin toimiin erityistapauksissa,
jotka edellyttävät 6 artiklassa tarkoitetun enimmäissäilytysajan
pidentämistä rajoitetulla ajanjaksolla. Jäsenvaltion on viipymättä
ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille toimista, joita se
toteuttaa tämän artiklan nojalla, sekä niiden perusteista.

2.
Komissio hyväksyy tai hylkää asianomaiset kansalliset toimet kuuden kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta tarkistettuaan, ovatko ne mielivaltaisen syrjiviä tai
rajoittavatko ne peitellysti jäsenvaltioiden välistä kauppaa taikka
estävätkö ne sisämarkkinoiden toimintaa. Jos komissio ei tee päätöstä mainitussa määräajassa, kansalliset toimet katsotaan
hyväksytyiksi.

10 artikla
Tilastointi
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolle toimitetaan vuosittain tilastot yleisesti saatavilla olevien sähköisten
viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä. Kyseisten tilastojen on sisällettävä:

3. Jos jäsenvaltion toteuttamat, tämän direktiivin säännöksistä
poikkeavat kansalliset toimet katsotaan hyväksytyiksi 2 kohdan
mukaisesti, komissio voi harkita, ehdottaako se direktiivin
muuttamista.

13 artikla
Oikeuskeinot, vastuu ja seuraamukset

— tapaukset, joissa tietoja toimitettiin toimivaltaisille viranomaisille sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti,
— ajanjakso, joka kului tietojen tallentamispäivästä päivään,
jona toimivaltainen viranomainen pyysi tietojen
toimittamista,

1. Kunkin jäsenvaltion on aiheellisin toimin varmistettava, että
direktiivin 95/46/EY III luvun oikeuskeinoja, vastuuta ja sanktioita koskevien säännösten kansalliset täytäntöönpanotoimet
toteutetaan täysimittaisesti tämän direktiivin nojalla tapahtuvassa
tietojen käsittelyssä.
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2.
Kunkin jäsenvaltion on aiheellisin toimin varmistettava erityisesti, että tämän direktiivin mukaisesti säilytettyjen tietojen
tahallisesta käytöstä tai siirtämisestä, jota ei ole sallittu tämän
direktiivin nojalla annetussa kansallisessa lainsäädännössä, langetetaan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia tai
rikosoikeudellisia seuraamuksia.
14 artikla
Arviointi
1.
Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle
viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2010 arvioinnin tämän direktiivin soveltamisesta ja sen vaikutuksista talouden toimijoihin ja
kuluttajiin. Arvioinnissa otetaan huomioon sähköisen viestintätekniikan kehitys sekä komissiolle 10 artiklan mukaisesti toimitetut tilastot, jotta voitaisiin määrittää, onko tarpeen muuttaa
tämän direktiivin säännöksiä, erityisesti mitä tulee 5 artiklan luetteloon tietoluokista ja 6 artiklassa mainittuihin säilytysaikoihin.
Arvioinnin tulokset julkistetaan.
2.
Tätä varten komissio tutkii kaikki jäsenvaltioiden tai direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustetun tietosuojatyöryhmän sille
toimittamat huomautukset.
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liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
3. Kukin jäsenvaltio voi 15 päivään maaliskuuta 2009 saakka
lykätä tämän direktiivin soveltamista viestintätietojen säilyttämiseen Internet-yhteyden, Internet-puhelimen ja Internet-sähköpostin osalta. Jäsenvaltion, joka aikoo toteuttaa toimia tämän kohdan
nojalla, on direktiivin hyväksymisen yhteydessä annettava neuvostolle ja komissiolle asiasta julistus. Julistus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
16 artikla
Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
17 artikla
Osoitus

15 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
Tehty Strasbourgissa 15 päivänä maaliskuuta 2006.
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2007. Niiden on
ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Näissä jäsenvaltioiden
antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES

H. WINKLER
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Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Alankomaiden julistus
Yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin liittyen Alankomaat käyttää mahdollisuutta lykätä tämän direktiivin soveltamista viestintätietojen säilyttämiseen Internet-yhteyden, Internet-puhelimen ja Internetsähköpostin osalta enintään 18 kuukauden ajan direktiivin voimaantulosta.

Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Itävallan julistus
Itävalta ilmoittaa lykkäävänsä tämän direktiivin soveltamista viestintätietojen säilyttämiseen Internet-yhteyden, Internet-puhelimen ja Internet-sähköpostin osalta 18 kuukaudella 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä.

Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Viron julistus
Yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämistä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti Viro ilmoittaa aikovansa kyseisen kohdan nojalla lykätä direktiivin soveltamista viestintätietojen säilyttämiseen Internet-yhteyden,
Internet-puhelimen ja Internet-sähköpostin osalta 36 kuukaudella direktiivin hyväksymispäivästä.

Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Yhdistyneen kuningaskunnan julistus
Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaa yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämistä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamista koskevan direktiivin 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että se lykkää tämän direktiivin soveltamista viestintätietojen säilyttämiseen Internet-yhteyden, Internet-puhelimen ja Internetsähköpostin osalta.

Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Kyproksen julistus
Kyproksen tasavalta ilmoittaa, että se lykkää direktiivin soveltamista viestintätietojen säilyttämiseen Internet-yhteyden, Internetsähköpostin ja Internet-puhelimen osalta 15 artiklan 3 kohdassa säädettyyn päivämäärään saakka.

Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Kreikan tasavallan julistus
Kreikka ilmoittaa, että se aikoo 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti lykätä tämän direktiivin soveltamista viestintätietojen säilyttämiseen
Internet-yhteyden, Internet-sähköpostin ja Internet-puhelimen osalta 18 kuukauden ajan 15 artiklan 1 kohdassa säädetyn määräajan
päättymisestä.

Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Luxemburgin julistus
Luxemburgin suurherttuakunnan hallitus ilmoittaa yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen
yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämistä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamista koskevan direktiivin 15 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti, että se aikoo kyseisen 15 artiklan 3 kohdan nojalla lykätä direktiivin soveltamista viestintätietojen
säilyttämiseen Internet-yhteyden, Internet-puhelimen ja Internet-sähköpostin osalta.
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Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Slovenian julistus
Slovenia yhtyy niiden jäsenvaltioiden ryhmään, jotka ovat antaneet yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten
viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämistä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamista koskevan direktiivin 15 artiklan 3 kohdan mukaisen julistuksen, lykätäkseen 18 kuukaudella direktiivin soveltamista viestintätietojen säilyttämiseen Internetin, Internet-puhelimen ja Internet-sähköpostin osalta.

Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Ruotsin julistus
Ruotsi haluaa käyttää 15 artiklan 3 kohdan mukaista mahdollisuutta lykätä tämän direktiivin soveltamista viestintätietojen säilyttämiseen
Internet-yhteyden, Internet-puhelimen ja Internet-sähköpostin osalta.

Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Liettuan julistus
Liettuan tasavalta ilmoittaa yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien
tai käsiteltävien tietojen säilyttämistä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että kun tämä direktiivi on annettu, se aikoo lykätä direktiivin soveltamista viestintätietojen
säilyttämiseen Internet-yhteyden, Internet-puhelimen ja Internet-sähköpostin osalta 15 artiklan 3 kohdassa säädetyn ajan.

Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Latvian julistus
Latvian tasavalta ilmoittaa yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien
tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun direktiivin
2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että se lykkää direktiivin soveltamista viestintätietojen säilyttämiseen Internet-yhteyden,
Internet-puhelimen ja Internet-sähköpostin osalta 15 päivään maaliskuuta 2009 saakka.

Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Tšekin julistus
Tšekin tasavalta ilmoittaa direktiivin 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että se lykkää tämän direktiivin soveltamista viestintätietojen säilyttämiseen Internet-yhteyden, Internet-puhelimen ja Internet-sähköpostin osalta 36 kuukauden ajan tämän direktiivin
hyväksymispäivästä.

Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Belgian julistus
Belgia ilmoittaa, että se lykkää tämän direktiivin 15 artiklan 3 kohdassa säädetyn mahdollisuuden mukaisesti 36 kuukauden ajan tämän
direktiivin hyväksymispäivästä direktiivin soveltamista viestintätietojen säilyttämiseen Internet-yhteyden, Internet-puhelimen ja Internetsähköpostin osalta.

Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Puolan julistus
Puola ilmoittaa, että se aikoo käyttää yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä
tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 15 artiklan 3 kohdassa säädettyä mahdollisuutta lykätä direktiivin soveltamista viestintätietojen säilyttämiseen Internetyhteyden, Internet-puhelimen ja Internet-sähköpostin osalta 18 kuukaudella 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta.
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Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Suomen julistus
Suomi ilmoittaa yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämistä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti aikovansa lykätä direktiivin soveltamista viestintätietojen säilyttämiseen Internet-yhteyden, Internet-puhelimen
ja Internet-sähköpostin osalta.
Direktiivin 2006/24/EY 15 artiklan 3 kohdan mukainen
Saksan julistus
Saksa pidättää itselleen oikeuden lykätä tämän direktiivin soveltamista viestintätietojen säilyttämiseen Internet-yhteyden, Internetpuhelimen ja Internet-sähköpostin osalta 18 kuukaudella 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä.

L 105/64

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

OIKAISUJA
Oikaistaan neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2028/2004, annettu 16 päivänä marraskuuta 2004, Euroopan
yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 94/728/EY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen
(EY, Euratom) N:o 1150/2000 muuttamisesta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 27. marraskuuta 2004)

1.

Sivu 2, 1 artiklan 2 kohdan b alakohta (lisäys asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 6 artiklan 4 kohdan b
alakohtaan):
korvataan:

”Jäsenvaltioiden on toimitettava kutakin varainhoitovuotta koskevan viimeisen neljännesvuosikatsauksen yhteydessä arvio kaikista kyseisen vuoden 31 päivänä joulukuuta erillisellä tilillä olevista saatavista,
joiden perinnästä ei ole varmuutta.”

seuraavasti: ”Jäsenvaltioiden on toimitettava kutakin varainhoitovuotta koskevan viimeisen neljännesvuosikatsauksen
yhteydessä arvio kaikista kyseisen vuoden 31 päivänä joulukuuta erillisellä tilillä olevista saatavista, joiden
perintä on epätodennäköistä.”

2.

Sivu 4, 5 kohdan f alakohta (asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4 kohdan korvaaminen), toinen virke:
korvataan:

”Jäsenvaltion alv-varojen peruste, johon edellä tarkoitettua verokantaa sovelletaan, ei kuitenkaan saa ylittää päätöksen 2000/597/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyä prosenttiosuutta kyseisen jäsenvaltion BKTL:sta, sellaisena kuin se on määritelty tämän artiklan 7 kohdan ensimmäisessä virkkeessä.”

seuraavasti: ”Jäsenvaltion alv-varojen peruste, johon edellä tarkoitettua verokantaa sovelletaan, ei kuitenkaan saa ylittää päätöksen 2000/597/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyä prosenttiosuutta
kyseisen jäsenvaltion BKTL:sta, sellaisena kuin se on määritelty tämän artiklan 7 kohdan ensimmäisessä
virkkeessä.”

3.

Sivu 7, 16 kohta (21 a artiklan käsittävän IX osaston lisääminen asetukseen (EY, Euratom) N:o 1150/2000):
korvataan:

”21 a artikla
Tämän asetuksen 11 artiklassa säädettyä korkokantaa sovelletaan viivästyskorkojen laskennassa edelleen
sellaisissa tapauksissa, joissa erääntymispäivä on ennen Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä
tehdyn päätöksen 94/728/EY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000
muuttamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 2028/2004, annettu 16 päivänä marraskuuta
2004 (*), voimaantulokuukauden loppua.
(*) EUVL L 352, 27.11.2004, s. 1.”

seuraavasti: ”21 a artikla
Tämän asetuksen 11 artiklassa säädettyä korkokantaa, sellaisena kuin se oli ennen Euroopan yhteisöjen
omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 94/728/EY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen
(EY, Euratom) N:o 1150/2000 muuttamisesta 16 päivänä marraskuuta 2004 annetun asetuksen
(EY, Euratom) N:o 2028/2004 (*) voimaantuloa, sovelletaan viivästyskorkojen laskennassa edelleen sellaisissa tapauksissa, joissa erääntymispäivä on ennen sen kuukauden loppua, jona mainittu asetus
(EY, Euratom) N:o 2028/2004 tulee voimaan.
(*) EUVL L 352, 27.11.2004, s. 1.”
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Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/35/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, alusten
aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista
(Euroopan unionin virallinen lehti L 255, 30. syyskuuta 2005)
Sivulla 11, lisätään nimen jälkeen teksti seuraavasti:
”(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)”
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