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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 222/2010,
annettu 17 päivänä maaliskuuta 2010,
nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen
rekisteriin [Sedano Bianco di Sperlonga (SMM)]
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maan
tieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta
20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan
ensimmäisen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Italian hakemus nimityksen ”Sedano Bianco di Sperlonga”
rekisteröimisestä julkaistiin Euroopan unionin virallisessa
lehdessä (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2
kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja mainitun
asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuk
sen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, nimitys
olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2010.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja

(1) EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.
(2) EUVL C 185, 7.8.2009, s. 13.
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Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:
Luokka 1.6 Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina
ITALIA
Sedano Bianco di Sperlonga (SMM)
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 223/2010,
annettu 17 päivänä maaliskuuta 2010,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN KOMISSIO, joka

sekä katsoo seuraavaa:
Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierrok
sen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi
perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista
maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen
liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjak
soille,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiin
teät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY)
N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä he
delmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen
138 artiklan 1 kohdan,

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.
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Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmansien maiden koodi

(1 )

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

106,9
58,4
73,2
135,7
114,2
97,7

0707 00 05

EG
JO
MK
TR
ZZ

219,6
135,1
134,1
132,8
155,4

0709 90 70

MA
TR
ZZ

192,3
136,3
164,3

0709 90 80

EG
ZZ

32,4
32,4

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

44,2
54,0
51,1
55,1
61,3
53,1

0805 50 10

EG
IL
MA
TR
ZZ

76,3
89,3
42,8
57,8
66,6

0808 10 80

AR
BR
CA
CN
MK
US
UY
ZZ

93,3
89,3
73,7
76,3
24,7
110,2
70,1
76,8

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

84,8
75,7
81,6
86,9
82,3

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 224/2010,
annettu 17 päivänä maaliskuuta 2010,
asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointivuodeksi 2009/10 vahvistettujen sokerialan tiettyjen
tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2009/10 on vah
vistettu komission asetuksessa (EY) N:o 877/2009 (3). Ky
seiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu ko
mission asetuksella (EU) N:o 214/2010 (4).

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

(2)

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 318/2006 so
veltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan
tuontitullien osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komis
sion asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen
36 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen,

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitet
tujen tuotteiden asetuksessa (EY) N:o 877/2009 markkinointi
vuodeksi 2009/10 vahvistetut edustavat hinnat ja tuonnissa so
vellettavat lisätullit ja esitetään ne tämän asetuksen liitteessä.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komissiolla tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen
perusteella kyseisiä määriä olisi muutettava asetuksessa
(EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien
edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3) EUVL L 253, 25.9.2009, s. 3.
(4) EUVL L 65, 13.3.2010, s. 25.
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LIITE
Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa
sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 18 päivästä maaliskuuta 2010
(EUR)
CN-koodi

Edustava hinta 100 nettokilogrammalta tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta tuotetta

1701 11 10 (1)

34,24

1,01

(1)

34,24

4,63

1701 12 10 (1)

34,24

0,88

1701 12 90 (1)

34,24

4,34

1701 91 00 (2)

37,99

6,24

1701 99 10 (2)

37,99

2,94

1701 99 90 (2)

37,99

2,94

(3)

0,38

0,29

1701 11 90

1702 90 95

(1) Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.
(2) Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IV olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.
(3) Vahvistetaan yhden prosentin sakkaroosipitoisuudelle.
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 225/2010,
annettu 17 päivänä maaliskuuta 2010,
asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä maaliskuun 2010 ensimmäisten seitsemän
päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä
EUROOPAN KOMISSIO, joka

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksella (EY) N:o 533/2007 avataan siipikarjanlihaalan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Maaliskuun 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana
jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osa
kautta 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta 2010,
määrät ovat joidenkin kiintiöiden osalta suurempia kuin
käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä,
missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vah
vistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustu
otteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhtei
sistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2
kohdan,

1 artikla
Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o
533/2007 nojalla osakaudeksi 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään
kesäkuuta 2010, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä
jakokertoimia.

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista
siipikarjanliha-alalla 14 päivänä toukokuuta 2007 annetun ko
mission asetuksen (EY) N:o 533/2007 (3) ja erityisesti sen
5 artiklan 6 kohdan,

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.
(3) EUVL L 125, 15.5.2007, s. 9.
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Ryhmän nu
mero

Järjestysnu
mero

Osakaudeksi 1.4.2010-30.6.2010 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin
(%)

P1

09.4067

1,737395

P3

09.4069

0,586978

18.3.2010

18.3.2010
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 226/2010,
annettu 17 päivänä maaliskuuta 2010,
asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä maaliskuun 2010 ensimmäisten seitsemän
päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten
myöntämisestä
EUROOPAN KOMISSIO, joka

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksella (EY) N:o 539/2007 avataan muna- ja ovalbu
miinialan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Maaliskuun 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana
jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osa
kautta 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta 2010,
määrät ovat joidenkin kiintiöiden osalta suurempia kuin
käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä,
missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vah
vistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maatalous
tuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhtei
sistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2
kohdan,

1 artikla
Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o
539/2007 nojalla osakaudeksi 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään
kesäkuuta 2010, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä
jakokertoimia.

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista
muna- ja ovalbumiinialalla 15 päivänä toukokuuta 2007 anne
tun komission asetuksen (EY) N:o 539/2007 (3) ja erityisesti sen
5 artiklan 6 kohdan,

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.
(3) EUVL L 128, 16.5.2007, s. 19.
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Ryhmän numero

E2

Järjestysnumero

09.4401

Osakaudeksi 1.4.2010-30.6.2010 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin
sovellettava jakokerroin
(%)

25,129987

18.3.2010

18.3.2010
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 227/2010,
annettu 17 päivänä maaliskuuta 2010,
asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuun 2010 ensimmäisten seitsemän
päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä
EUROOPAN KOMISSIO, joka

sekä katsoo seuraavaa:

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

maaliskuun 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätet
tyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta
1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta 2010, määrät
ovat joidenkin kiintiöiden osalta suurempia kuin käytettävissä
olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuon
titodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin mää
riin sovellettava jakokerroin,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),
ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustu
otteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhtei
sistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2
kohdan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 sovelta
mista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden yhteisön
tariffikiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta siipikar
janliha-alalla 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1385/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 6
kohdan,

Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o
1385/2007 mukaisesti osakaudeksi 1 päivästä huhtikuuta
30 päivään kesäkuuta 2010, sovelletaan tämän asetuksen liit
teessä esitettyjä jakokertoimia.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2010.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.
(3) EUVL L 309, 27.11.2007, s. 47.

L 68/12

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

18.3.2010

LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.4.2010-30.6.2010 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin so
vellettava jakokerroin
(prosenttia)

1

09.4410

0,450752

3

09.4412

0,502897

4

09.4420

0,654346

5

09.4421

6,711447

6

09.4422

0,729936
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DIREKTIIVIT
NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/18/EU,
annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010,
BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan
tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

senvaltioissa työssäkäyvien vanhempien mahdollisuuksia
sovittaa paremmin yhteen työhön ja perheeseen liittyvät
velvollisuutensa vapaajärjestelyin.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 155 artiklan 2 kohdan,
(4)

Komissio kuuli Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen, jäljempänä ’EY:n perustamissopimus’, 138 artiklan
2 ja 3 kohdan (*) mukaisesti Euroopan tason työmarkki
naosapuolia vuosina 2006 ja 2007 tavoista, joilla voitai
siin edelleen parantaa työ-, yksityis- ja perhe-elämän yh
teensovittamista ja erityisesti yhteisön voimassa olevaa
äitiyssuojaa ja vanhempainvapaata koskevaa lainsäädän
töä, sekä mahdollisuudesta ottaa käyttöön uudenlaisia
perhevapaita, kuten isyysvapaa, adoptiovapaa ja perheen
jäsenten hoitamiseen tarkoitettu vapaa.

(5)

Kolme Euroopan tason alojenvälistä yleistä työmarkkina
järjestöä (EAY, CEEP ja BUSINESSEUROPE, aiemmin UNICE)
sekä tietyntyyppisiä yrityksiä edustava Euroopan tason
alojenvälinen työmarkkinajärjestö (UEAPME) ilmoittivat
komissiolle 11 päivänä syyskuuta 2008, että ne haluavat
käynnistää EY:n perustamissopimuksen 138 artiklan 4
kohdan ja 139 artiklan (**) mukaisesti neuvottelut tarkis
taakseen vanhempainvapaasta vuonna 1995 tehtyä puite
sopimusta.

(6)

Järjestöt allekirjoittivat 18 päivänä kesäkuuta 2009 van
hempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen,
jäljempänä ’tarkistettu puitesopimus’, ja esittivät komissi
olle yhteisen pyynnön, jotta se esittäisi ehdotuksen neu
voston päätökseksi tarkistetun puitesopimuksen täytän
töönpanosta.

(7)

Neuvottelujen aikana Euroopan tason työmarkkinaosa
puolet tarkistivat perusteellisesti vanhempainvapaasta
vuonna 1995 tehdyn puitesopimuksen. Sen vuoksi direk
tiivi 96/34/EY olisi kumottava ja korvattava uudella di
rektiivillä sen sijaan, että sitä vain muutettaisiin.

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäl
jempänä ’SEUT-sopimus’, 153 artiklassa annetaan unio
nille mahdollisuus tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toi
mintaa muun muassa miesten ja naisten tasa-arvon alalla
asioissa, jotka koskevat heidän mahdollisuuksiaan työ
markkinoilla sekä heidän kohteluaan työssä.

Unionin tasolla käytävä työmarkkinaosapuolten vuoro
puhelu voi SEUT-sopimuksen 155 artiklan 1 kohdan
mukaan johtaa työnantajien ja työntekijöiden, jäljempänä
’työmarkkinaosapuolet’, niin halutessa sopimussuhteisiin,
mukaan lukien sopimusten tekeminen. Työmarkkinaosa
puolet voivat SEUT-sopimuksen 155 artiklan 2 kohdan
mukaan pyytää yhteisesti, että niiden unionin tasolla
SEUT-sopimuksen 153 artiklassa tarkoitettujen kysymys
ten osalta tekemät sopimukset pannaan täytäntöön neu
voston komission ehdotuksesta tekemällä päätöksellä.

Alojenväliset Euroopan tason työmarkkinajärjestöt (EAY,
UNICE ja CEEP) tekivät 14 päivänä joulukuuta 1995
vanhempainlomaa koskevan puitesopimuksen, joka pan
tiin täytäntöön UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemästä
vanhempainlomaa
koskevasta
puitesopimuksesta
3 päivänä kesäkuuta 1996 annetulla neuvoston direktii
villä 96/34/EY (1). Tätä direktiiviä muutettiin ja se laajen
nettiin koskemaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin
yhdistynyttä kuningaskuntaa neuvoston direktiivillä
97/75/EY (2). Direktiivillä 96/34/EY edistettiin suuresti jä

(1) EYVL L 145, 19.6.1996, s. 4.
(2) EYVL L 10, 16.1.1998, s. 24.

(*) Uudelleen numeroituina SEUT-sopimuksen 154 artiklan 2 ja 3
kohta.
(**) Uudelleen numeroituina SEUT-sopimuksen 154 artiklan 4 kohta ja
155 artikla.
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Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa direktii
vin tavoitteita, joita ovat työssäkäyvien vanhempien työ-,
yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamisen parantami
nen sekä naisten ja miesten tasa-arvo asioissa, jotka kos
kevat heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla sekä hei
dän kohteluaan työssä koko unionissa, vaan ne voidaan
paremmin saavuttaa unionin tasolla, joten unioni voi
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopi
muksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen
mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteelli
suusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä
sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

Laatiessaan tätä ehdotusta direktiiviksi komissio on otta
nut huomioon tarkistetun puitesopimuksen allekirjoitta
jaosapuolten edustavuuden, niiden valtuudet, kyseisen
tarkistetun puitesopimuksen lausekkeiden lainmukaisuu
den sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevien aiheel
listen määräysten noudattamisen.

(10)

Komissio on ilmoittanut Euroopan parlamentille sekä Eu
roopan talous- ja sosiaalikomitealle ehdotuksestaan.

(11)

Tarkistetun puitesopimuksen 1 lausekkeen 1 kohdassa
todetaan sosiaalipolitiikan alalla annetun unionin lainsää
dännön yleisten periaatteiden mukaisesti, että sopimuk
sessa määrätään vähimmäisvaatimuksista.

(12)

(13)

Tarkistetun puitesopimuksen 8 lausekkeen 1 kohdassa
todetaan, että jäsenvaltiot voivat soveltaa tai ottaa käyt
töön suotuisampia määräyksiä kuin sopimuksen mää
räykset.

Tarkistetun puitesopimuksen 8 lausekkeen 2 kohdan mu
kaan sopimuksen määräysten täytäntöönpano ei ole pä
tevä peruste heikentää työntekijöiden suojan yleistä tasoa
sopimuksen piiriin kuuluvalla alalla.

(14)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tehokkaista, oikeasuhtei
sista ja varoittavista seuraamuksista, joita sovelletaan,
jos tämän direktiivin mukaisia velvoitteita ei noudateta.

(15)

Jäsenvaltiot voivat antaa tämän direktiivin täytäntöönpa
non työmarkkinaosapuolten tehtäväksi niiden yhteisestä
pyynnöstä edellyttäen, että kyseiset jäsenvaltiot toteutta
vat kaikki tarvittavat toimenpiteet voidakseen jatkuvasti
taata tässä direktiivissä säädettyjen tulosten saavuttami
sen.

(16)

18.3.2010

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen
sopimuksen (1) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita kan
nustetaan laatimaan itseään varten ja unionin edun
vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuk
sien mukaan direktiivin ja kansallisen lainsäädännön
osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vas
taavuus, ja julkaisemaan ne,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Tällä direktiivillä pannaan täytäntöön Euroopan tason alojenvä
listen työmarkkinajärjestöjen (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ja
EAY) vanhempainvapaasta 18 päivänä kesäkuuta 2009 tekemä
tarkistettu puitesopimus, sellaisena kuin se esitetään liitteessä.

2 artikla
Jäsenvaltioiden on määritettävä, mitä seuraamuksia sovelletaan,
jos tähän direktiiviin perustuvia kansallisia säännöksiä rikotaan.
Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

3 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudatta
misen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 8 päivänä maaliskuuta 2012 tai varmistet
tava, että työmarkkinaosapuolet ovat toteuttaneet tarvittavat toi
menpiteet sopimusteitse viimeistään kyseisenä päivänä. Niiden
on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne vi
rallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.

2.
Jäsenvaltioille sallitaan enintään vuoden lisäaika direktiivin
noudattamiseksi, jos se on tarpeen erityisten vaikeuksien tai
työehtosopimuksella tapahtuvan täytäntöönpanon huomioon
ottamiseksi. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viimeistään
8 päivänä maaliskuuta 2012 ja esitettävä syyt lisäajan pyytämi
selle.

3.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoite
tuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
(1) EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
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4 artikla
Kumotaan direktiivi 96/34/EY 8 päivästä maaliskuuta 2012 al
kaen. Viittauksia direktiiviin 96/34/EY pidetään viittauksina tä
hän direktiiviin.

L 68/15

6 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä maaliskuuta 2010.
5 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päi
vänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. CORBACHO
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LIITE
PUITESOPIMUS VANHEMPAINVAPAASTA (TARKISTETTU)
18. kesäkuuta 2009
Johdanto
Tällä Euroopan tason työmarkkinaosapuolten BusinessEuropen, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n (sekä Eurocadres/CEC-yh
dyskomitean) tekemällä puitesopimuksella tarkistetaan 14 päivänä joulukuuta 1995 tehtyä vanhempainlomaa koskevaa
puitesopimusta, jossa asetetaan vanhempainvapaata koskevat vähimmäisvaatimukset ja joka toimii tärkeänä keinona
sovittaa yhteen työhön ja perheeseen liittyvät velvollisuudet ja edistää naisten ja miesten tasa-arvoa ja yhdenvertaista
kohtelua.
Euroopan tason työmarkkinaosapuolet pyytävät komissiota toimittamaan tämän puitesopimuksen neuvoston käsiteltä
väksi, jotta se vahvistaisi päätöksellä näiden vähimmäisvaatimusten sitovuuden Euroopan unionin jäsenvaltioissa.
I Yleisiä näkökohtia
1. Ottaen huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 138 ja 139 artiklan (*),
2. ottaen huomioon EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 141 artiklan (**) ja yhden
vertaisen kohtelun periaatteen (EY:n perustamissopimuksen 2, 3 ja 13 artikla (***)) sekä tähän perustuvan johdetun
oikeuden, erityisesti miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamista koskevan jäsenvaltioiden lain
säädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/117/ETY (1); toimenpiteistä raskaana olevien ja äsket
täin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä
annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY (2); miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta
ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä annetun direktiivin 86/378/ETY muuttamisesta annetun neuvoston direk
tiivin 96/97/EY (3); sekä miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen
täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/54/EY (uudelleenlaadittu toisinto) (4),
3. ottaen huomioon 7 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja sen naisten ja
miesten tasa-arvoon sekä työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvän 23 ja 33 artiklan,
4. ottaen huomioon vuonna 2003 annetun komission kertomuksen UNICEn, CEEP:n ja EAY:n tekemästä vanhem
painlomaa koskevasta puitesopimuksesta 3 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/34/EY
täytäntöönpanosta,
5. ottaen huomioon kasvua ja työllisyyttä koskevan Lissabonin strategian tavoitteen nostaa kokonaistyöllisyysaste 70
prosenttiin, naisten työllisyysaste 60 prosenttiin ja ikääntyneiden työntekijöiden työllisyysaste 50 prosenttiin,
Barcelonan tavoitteet lastenhoitopalvelujen tarjonnasta sekä työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen
tähtäävän politiikan edistämisen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,
6. ottaen huomioon Euroopan tason työmarkkinaosapuolten 22 päivänä maaliskuuta 2005 laatiman Tasa-arvon
puiteohjelman, jossa työ- ja yksityiselämän tasapainon tukemista käsitellään yhtenä painopistealueena, tunnustaen
kuitenkin, että jotta yhteensovittamisen alalla edistyttäisiin jatkossakin, on otettava käyttöön tasapuolinen, yhte
näinen ja johdonmukainen toimintalinjojen yhdistelmä, johon sisältyvät vapaajärjestelyt, työjärjestelyt ja hoitoinf
rastruktuurit,
7. ottaen huomioon sen, että yhteensovittamisen parantamiseksi tarkoitetut toimenpiteet ovat osa laajempaa poliit
tista ohjelmaa työnantajien ja työntekijöiden tarpeiden käsittelemiseksi sekä sopeutumiskyvyn ja työllistettävyyden
parantamiseksi osana joustoturvaa,
8. ottaen huomioon sen, että perhepolitiikalla olisi edistettävä sukupuolten tasa-arvon saavuttamista ja että sitä olisi
tarkasteltava ottaen huomioon väestörakenteen muutokset, ikääntyvän väestön vaikutukset, sukupolvien välisen
kuilun kaventaminen, naisten työvoimaosuuden lisääminen sekä hoitovelvollisuuksien jakaminen naisten ja miesten
kesken,
(*) Uudelleen numeroituina SEUT-sopimuksen 154 ja 155 artikla.
(**) Uudelleen numeroituina SEUT-sopimuksen 153 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 157 artikla.
(***) EY:n perustamissopimuksen 2 artikla on kumottu ja korvattu asiasisällön osalta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklalla.
EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 1 kohta on kumottu ja korvattu asiasisällön osalta SEUT-sopimuksen 3–6 artiklalla. EY:n
perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohta on numeroitu uudelleen SEUT-sopimuksen 8 artiklaksi. EY:n perustamissopimuksen
13 artikla on numeroitu uudelleen SEUT-sopimuksen 19 artiklaksi.
1
( ) EYVL L 45, 19.2.1975, s. 19.
2
( ) EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.
(3) EYVL L 46, 17.2.1997, s. 20.
(4) EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
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9. ottaen huomioon sen, että komissio on kuullut Euroopan tason työmarkkinaosapuolia vuosina 2006 ja 2007
ensimmäisen ja toisen vaiheen kuulemisessa työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta ja muun muassa
käsitellyt sääntelypuitteiden päivittämistä yhteisön tasolla sekä kannustanut Euroopan tason työmarkkinaosapuolia
tarkastelemaan vanhempainvapaata koskevan puitesopimuksen määräyksiä niiden tarkistamiseksi,
10. ottaen huomioon sen, että Euroopan tason työmarkkinaosapuolten vanhempainvapaasta vuonna 1995 tekemä
puitesopimus on antanut pontta myönteisille muutoksille, taannut yhteisen perustan työ- ja yksityiselämän tasa
painoa koskeville toimille jäsenvaltioissa sekä auttanut merkittävällä tavalla parantamaan eurooppalaisten työssä
käyvien vanhempien työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista; yhteisen arvioinnin perusteella Euroopan tason
työmarkkinaosapuolet kuitenkin katsovat, että sopimuksen tiettyjä osia on mukautettava tai tarkistettava, jotta
sen tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin,
11. ottaen huomioon sen, että tiettyjä näkökohtia on mukautettava ottaen huomioon työvoiman kasvava monimuotoi
suus ja yhteiskunnallinen kehitys, mukaan luettuna perherakenteiden kasvava monimuotoisuus; samalla on kui
tenkin noudatettava kansallisia säädöksiä, työehtosopimuksia ja/tai käytäntöjä,
12. ottaen huomioon sen, että monissa jäsenvaltioissa kannustetaan miehiä hoitamaan yhtäläinen osuus perhevelvol
lisuuksista, mutta tämä ei ole johtanut riittäviin tuloksiin; sen vuoksi olisi toteutettava tehokkaampia toimenpiteitä,
jotta perhevelvollisuudet jakautuisivat tasaisemmin naisten ja miesten kesken,
13. ottaen huomioon sen, että monissa jäsenvaltioissa on jo monenlaisia toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka liittyvät
vapaata, lastenhoitoa ja joustavaa työskentelyä koskeviin työntekijöiden ja työnantajien tarpeiden mukaan räätälöi
tyihin järjestelyihin ja joilla pyritään tukemaan vanhempia työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa;
nämä olisi otettava huomioon tämän sopimuksen täytäntöönpanossa,
14. ottaen huomioon sen, että tämä sopimus on yksi osa Euroopan tason työmarkkinaosapuolten toimia yhteenso
vittamisen alalla,
15. ottaen huomioon sen, että tämä sopimus on puitesopimus, jossa esitetään äitiysvapaasta erillistä vanhempainva
paata ja pakottavista syistä töistä poissaoloa koskevat vähimmäisvaatimukset ja jolla siirretään vapaan myöntämis
perusteiden ja soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistaminen jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten tehtäväksi, jotta kunkin jäsenvaltion tilanne voidaan ottaa huomioon,
16. ottaen huomioon sen, että oikeus tämän sopimuksen mukaiseen vanhempainvapaaseen on yksilöllinen oikeus eikä
periaatteessa ole siirrettävissä, mutta jäsenvaltiot voivat tehdä siitä siirrettävän oikeuden; kokemusten mukaan se,
että vapaa ei ole siirrettävissä, voi kannustaa isiä pitämään vapaata, minkä vuoksi Euroopan tason työmarkkinaosapuolet sopivat, että osa vapaasta ei ole siirrettävissä,
17. ottaen huomioon sen, että on tärkeää ottaa huomioon sellaisten vanhempien erityistarpeet, joiden lapsilla on jokin
vamma tai pitkäaikaissairaus,
18. ottaen huomioon sen, että jäsenvaltioiden olisi säädettävä tai määrättävä sairausvakuutuksen nojalla maksettavien
luontoisetujen säilyttämisestä vanhempainvapaan vähimmäiskeston ajan,
19. ottaen huomioon sen, että pannessaan tätä sopimusta täytäntöön jäsenvaltioiden olisi myös harkittava sosiaa
liturvaetuuksia koskevien oikeuksien säilyttämistä muuttumattomina vanhempainvapaan vähimmäiskeston ajan, jos
se kansalliset olosuhteet ja valtiontalouden tila huomioon ottaen on asianmukaista, sekä tulojen merkitystä niiden
muiden tekijöiden joukossa, jotka vaikuttavat vanhempainvapaan pitämiseen,
20. ottaen huomioon sen, että jäsenvaltioista saadut kokemukset osoittavat, että tulotaso vanhempainvapaan aikana on
yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen, pitävätkö vanhemmat, erityisesti isät, vapaata,
21. ottaen huomioon sen, että joustavien työjärjestelyjen ansiosta vanhempien on helpompi yhdistää työhön ja
vanhemmuuteen liittyvät velvollisuudet ja että ne helpottavat työhönpaluuta, etenkin vanhempainvapaan jälkeen,
22. ottaen huomioon sen, että vanhempainvapaajärjestelyjen tarkoituksena on tukea työssäkäyviä vanhempia tiettynä
ajanjaksona ja pitää yllä ja edistää heidän jatkuvaa osallistumistaan työmarkkinoille; sen vuoksi olisi kiinnitettävä
enemmän huomiota siihen, että työnantajaan pidetään yhteyttä vapaan aikana tai sovitaan työhönpaluujärjeste
lyistä,
23. ottaen huomioon sen, että tässä sopimuksessa otetaan huomioon tarve parantaa sosiaalipolitiikalle asetettavia
vaatimuksia, edistää Euroopan unionin talouden kilpailukykyä ja välttää asettamasta sellaisia hallinnollisia, talou
dellisia ja oikeudellisia rasitteita, jotka vaikeuttaisivat pienten ja keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden
kehittämistä,
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24. ottaen huomioon sen, että työmarkkinaosapuolilla on parhaat edellytykset löytää työnantajien ja työntekijöiden
tarpeita vastaavia ratkaisuja, minkä vuoksi niille on annettava erityinen asema tämän sopimuksen täytäntöönpa
nossa, soveltamisessa, seurannassa ja arvioinnissa niiden muiden toimenpiteiden yhteydessä, joilla pyritään parantamaan työhön ja perheeseen liittyvien velvollisuuksien yhteensovittamista ja edistämään naisten ja miesten
yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua,
ALLEKIRJOITTAJAOSAPUOLET OVAT SOPINEET SEURAAVAA:
II Sisältö
1 lauseke: Tarkoitus ja soveltamisala
1. Tässä sopimuksessa määrätään vähimmäisvaatimuksista, joilla on tarkoitus helpottaa työssäkäyvien vanhempien
vanhemmuuteen ja työhön liittyvien velvollisuuksien yhteensovittamista ottaen huomioon perherakenteiden kas
vava monimuotoisuus ja noudattaen samalla kansallisia säädöksiä, työehtosopimuksia ja/tai käytäntöjä.
2. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin työntekijöihin, sekä miehiin että naisiin, joilla on kussakin jäsenvaltiossa
voimassa olevissa säädöksissä, työehtosopimuksissa ja/tai käytännöissä määritelty työsopimus tai työsuhde.
3. Jäsenvaltiot ja/tai työmarkkinaosapuolet eivät saa jättää tämän sopimuksen soveltamisalan ja soveltamisen ulko
puolelle työntekijöitä, työsopimuksia tai työsuhteita vain sillä perusteella, että kyseessä ovat osa-aikaiset tai mää
räaikaiset työntekijät taikka henkilöt, joilla on työsopimus tai työsuhde työvoiman vuokrausyrityksen kanssa.
2 lauseke: Vanhempainvapaa
1. Sekä mies- että naispuolisilla työntekijöillä on tämän sopimuksen nojalla yksilöllinen oikeus vanhempainvapaaseen
lapsen syntymän tai adoptoinnin vuoksi, jotta he voivat huolehtia lapsesta tiettyyn ikään asti, joka voi ulottua
kahdeksaan vuoteen ja jonka jäsenvaltiot ja/tai työmarkkinaosapuolet määrittelevät.
2. Vapaa myönnetään ainakin neljän kuukauden ajaksi, ja miesten ja naisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien sekä
yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi vapaa olisi periaatteessa myönnettävä siten, että se ei ole siirrettävissä. Jotta
molemmat vanhemmat pitäisivät tasapuolisemmin vanhempainvapaata, ainakin yksi neljästä vapaakuukaudesta on
myönnettävä siten, että se ei ole siirrettävissä. Kauden, joka ei ole siirrettävissä, soveltamista koskevat yksityis
kohtaiset säännöt on annettava kansallisen tason lainsäädännössä ja/tai työehtosopimuksissa ottaen huomioon
jäsenvaltioissa olemassa olevat vapaajärjestelyt.
3 lauseke: Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt
1. Vanhempainvapaan myöntämisperusteet ja sen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritellään jäsen
valtioiden lainsäädännössä ja/tai työehtosopimuksissa tämän sopimuksen vähimmäisvaatimuksia noudattaen. Jäsen
valtiot ja/tai työmarkkinaosapuolet voivat erityisesti
a) päättää, myönnetäänkö vanhempainvapaa kokoaikaisena, osa-aikaisena, jaksoittaisena vai aikahyvityksenä, ot
taen huomioon sekä työnantajien että työntekijöiden tarpeet;
b) pitää vanhempainvapaaoikeuden vähimmäisedellytyksenä enintään vuoden työssäoloa ja/tai palvelusaikaa; käyt
täessään tätä määräystä jäsenvaltioiden ja/tai työmarkkinaosapuolten on varmistettava, että jos kyseessä ovat
peräkkäiset määräaikaiset työsopimukset, sellaisena kuin ne on määritelty määräaikaista työtä koskevassa neu
voston direktiivissä 1999/70/EY, saman työnantajan palveluksessa, oikeuden edellytyksenä olevaa jaksoa lasket
taessa on otettava huomioon sopimusten kesto yhteensä;
c) määritellä ne tilanteet, joissa työnantaja kansallisten säädösten, työehtosopimusten ja/tai käytäntöjen mukaisen
kuulemisen jälkeen saa lykätä vanhempainvapaan myöntämistä organisaation toiminnan kannalta perusteltujen
syiden vuoksi; kaikki tämän lausekkeen soveltamisesta johtuvat ongelmat on ratkaistava kansallisten säädösten,
työehtosopimusten ja/tai käytäntöjen mukaisesti;
d) sallia c alakohdan lisäksi erityisjärjestelyjä pienten yritysten toiminnallisten ja organisatoristen tarpeiden huo
mioon ottamiseksi.
2. Jäsenvaltiot ja/tai työmarkkinaosapuolet vahvistavat määräajat vanhempainvapaaoikeuttaan käyttävän työntekijän
työnantajalle antamalle ilmoitukselle, jonka yhteydessä on ilmoitettava vapaan alkamis- ja päättymisajankohta.
Jäsenvaltioiden ja/tai työmarkkinaosapuolten on otettava huomioon työntekijöiden ja työnantajien edut määrittäes
sään ilmoittamisen määräajat.
3. Jäsenvaltioiden ja/tai työmarkkinaosapuolten olisi arvioitava, onko tarpeen mukauttaa vanhempainvapaan myön
tämisperusteita ja soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä niiden vanhempien tarpeisiin, joiden lapsella on
jokin vamma tai pitkäaikaissairaus.
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4 lauseke: Adoptio
1. Jäsenvaltiot ja/tai työmarkkinaosapuolet arvioivat, onko tarpeen toteuttaa lisätoimenpiteitä adoptiovanhempien
erityistarpeiden huomioon ottamiseksi.
5 lauseke: Työntekijän oikeudet ja syrjimättömyys
1. Vanhempainvapaan päättyessä työntekijällä on oikeus palata samaan työhön tai, jos se ei ole mahdollista, vastaa
vaan tai samankaltaiseen työhön, joka on hänen työsopimuksensa tai työsuhteensa mukainen.
2. Työntekijälle vanhempainvapaan alkuun mennessä kertyneet tai kertymässä olevat edut on säilytettävä sellaisinaan
vanhempainvapaan loppuun asti. Vanhempainvapaan päättyessä sovelletaan näitä oikeuksia kansallisista säädök
sistä, työehtosopimuksista ja/tai käytännöistä aiheutuvat muutokset mukaan lukien.
3. Jäsenvaltiot ja/tai työmarkkinaosapuolet määrittelevät työsopimusta tai työsuhdetta koskevat järjestelyt vanhem
painvapaan ajaksi.
4. Sen varmistamiseksi, että työntekijät voivat käyttää oikeuttaan vanhempainvapaaseen, jäsenvaltiot ja/tai työmark
kinaosapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet kansallisten säädösten, työehtosopimusten ja/tai käytäntöjen
mukaisesti työntekijöiden suojelemiseksi epäedullisemmalta kohtelulta tai irtisanomiselta vanhempainvapaan hake
misen tai pitämisen vuoksi.
5. Kaikki tähän sopimukseen liittyvät sosiaaliturvaa koskevat kysymykset kuuluvat jäsenvaltioiden ja/tai työmarkki
naosapuolten tarkasteltaviksi ja ratkaistaviksi kansallisten säädösten ja/tai työehtosopimusten mukaisesti ottaen
huomioon, mikä merkitys sosiaaliturvaoikeuksien jatkuvuudella eri järjestelmissä on, erityisesti terveydenhuollon
osalta.
Kaikki tähän sopimukseen liittyvät tuloja koskevat kysymykset kuuluvat jäsenvaltioiden ja/tai työmarkkinaosapuolten tarkasteltaviksi ja ratkaistaviksi kansallisten säädösten, työehtosopimusten ja/tai käytäntöjen mukaisesti
ottaen huomioon, mikä merkitys tuloilla – muiden tekijöiden joukossa – on päätettäessä vanhempainvapaan
pitämisestä.
6 lauseke: Työhönpaluu
1. Parantaakseen työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista jäsenvaltioiden ja/tai työmarkkinaosapuolten on toteutettava
tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että työntekijät voivat vanhempainvapaalta palatessaan pyytää muu
toksia työaikaansa ja/tai työmuotoonsa tietyksi ajaksi. Työnantajien on harkittava näitä pyyntöjä ja vastattava niihin
sekä työnantajan että työntekijän tarpeet huomioon ottaen.
Tätä kohtaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritetään kansallisten säädösten, työehtosopimusten ja/tai käy
täntöjen mukaisesti.
2. Vanhempainvapaan jälkeisen työhönpaluun helpottamiseksi työntekijöitä ja työnantajia kannustetaan pitämään yllä
yhteyttä vapaan aikana, ja ne voivat sopia järjestelyistä, jotka koskevat asianmukaisia työhönpaluutoimia, joista
päätetään asianomaisten osapuolten kesken ottaen huomioon kansalliset säädökset, työehtosopimukset ja/tai käy
tännöt.
7 lauseke: Poissaolo työstä pakottavan syyn vuoksi
1. Jäsenvaltiot ja/tai työmarkkinaosapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet salliakseen työntekijöiden poissaolot
työstä kansallisten säädösten, työehtosopimusten ja/tai käytäntöjen mukaisesti kiireellisten perheeseen liittyvien
pakottavien syiden vuoksi sellaisen sairauden tai onnettomuuden sattuessa, jonka vuoksi työntekijän välitön
läsnäolo on välttämätöntä.
2. Jäsenvaltiot ja/tai työmarkkinaosapuolet voivat täsmentää 7 lausekkeen 1 kohdassa tarkoitettuja myöntämisperus
teita ja soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä sekä rajoittaa tämän oikeuden tietyksi ajaksi vuosittain ja/tai
tapauksittain.
8 lauseke: Loppumääräykset
1. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tai ottaa käyttöön määräyksiä, jotka ovat suotuisammat kuin tämän sopimuksen
määräykset.
2. Tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpano ei ole pätevä peruste työntekijöiden suojan yleisen tason heiken
tämiseksi sopimuksen soveltamisalalla. Tämä ei vaikuta jäsenvaltioiden ja/tai työmarkkinaosapuolten oikeuteen
kehittää muuttuneiden olosuhteiden mukaan (siirrettävyyskiellon käyttöönotto mukaan lukien) lakeihin, asetuksiin
tai sopimuksiin perustuvia erilaisia säännöksiä ja määräyksiä edellyttäen, että tässä sopimuksessa määrättyjä vä
himmäisvaatimuksia noudatetaan.

L 68/19

L 68/20

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

3. Tämä sopimus ei vaikuta työmarkkinaosapuolten oikeuteen tehdä asianmukaisella tasolla, myös Euroopan tasolla,
sopimuksia, joilla mukautetaan ja/tai täydennetään tämän sopimuksen määräyksiä erityisolosuhteiden ottamiseksi
huomioon.
4. Jäsenvaltioiden on saatettava neuvoston päätöksen noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset mää
räykset voimaan viimeistään kahden vuoden kuluessa päätöksen hyväksymisestä tai varmistettava, että työmark
kinaosapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sopimusteitse tämän määräajan kuluessa. Jäsenvaltioille sallitaan
enintään vuoden lisäaika päätöksen noudattamiseksi, jos se on tarpeen erityisten vaikeuksien tai työehtosopimuk
sella tapahtuvan täytäntöönpanon huomioon ottamiseksi.
5. Sopimuksen soveltamisesta johtuvien riitojen ja valitusten ehkäisy ja käsittely tapahtuu kansallisten säädösten,
työehtosopimusten ja/tai käytäntöjen mukaisesti.
6. Komission olisi osoitettava kaikki tämän sopimuksen tulkintaa Euroopan tasolla koskevat kysymykset ensi sijassa
allekirjoittajaosapuolille lausunnon antamista varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission, kansallisten
tuomioistuinten ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tehtäviä.
7. Allekirjoittajaosapuolet tarkastelevat uudelleen tämän sopimuksen soveltamista viiden vuoden kuluttua neuvoston
päätöksestä, jos joku tämän sopimuksen osapuolista sitä pyytää.
Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2009.
EAY:n puolesta
John Monks
Pääsihteeri
Ammattijärjestövaltuuskunnan puolesta
BUSINESSEUROPEn puolesta
Philippe de Buck
Pääjohtaja
UEAPME:n puolesta
Andrea Benassi
Pääsihteeri
CEEP:n puolesta
Ralf Resch
Pääsihteeri
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PÄÄTÖKSET
KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 17 päivänä maaliskuuta 2010,
neuvoston direktiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen kooditetusta muodosta ja
koodeista tehdyn päätöksen 2005/176/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1585)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/160/EU)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä
21 päivänä joulukuuta 1982 annetun neuvoston direktiivin
82/894/ETY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivi 82/894/ETY koskee sen liitteessä I lueteltujen
eläintautien taudinpurkauksista ilmoittamista.

(2)

Komission päätöksessä 2005/176/EY (2) säädetään direk
tiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen
kooditetusta muodosta ja koodeista. Kyseisen päätöksen
liitteessä X/09 luetellaan Tanskan ja liitteessä X/11 Espan
jan eläinlääkintäalueiden koodit.

(5)

Siirrettyjen tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi
tämän päätöksen liitteitä ei saisi julkaista Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 2005/176/EY seuraavasti:
1) Korvataan liite X/09 tämän päätöksen liitteellä I.
2) Korvataan liite X/11 tämän päätöksen liitteellä II.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

(3)

Tanska ja Espanja ovat mukauttaneet eläinlääkintäaluei
densa nimiä ja rajoja. Alueiden muuttaminen vaikuttaa
eläintautien ilmoitusjärjestelmään. Järjestelmässä tällä het
kellä luetellut alueet olisi siksi korvattava uusilla alueilla.
Siksi on aiheellista muuttaa päätöksen 2005/176/EY liit
teitä X/09 ja X/11.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2010.
Komission puolesta
John DALLI

(4)

Sen vuoksi päätöstä 2005/176/EY olisi muutettava.

(1) EYVL L 378, 31.12.1982, s. 58.
(2) EUVL L 59, 5.3.2005, s. 40.

Komission jäsen
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SUOSITUKSET
KOMISSION SUOSITUS,
annettu 17 päivänä maaliskuuta 2010,
perfluorattujen alkyloitujen yhdisteiden esiintymistä elintarvikkeissa koskevasta seurannasta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/161/EU)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 292 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Perfluorattuja alkyloituja yhdisteitä (PFAS) käytetään ylei
sesti teollisissa ja kuluttajille tarkoitetuissa sovelluksissa,
kuten kankaiden ja mattojen likaa hylkivissä pintakäsitte
lyaineissa, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuviksi
hyväksyttyjen paperituotteiden rasvaa hylkivissä pintakä
sittelyaineissa, sammutusvaahdoissa, kaivos- ja öljynpora
usteollisuudessa käytettävissä pinta-aktiivisissa aineissa,
lattiavahoissa ja hyönteismyrkyissä. Merkittävä alaryhmä
ovat (per)fluoratut orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, joi
hin kuuluvat perfluoro-oktaanisulfonaatti (PFOS) ja perf
luoro-oktaanihappo (PFOA).
Koska käyttö on näin laajaa, perfluoro-oktaanisulfonaattia
ja perfluoro-oktaanihappoa sekä niiden suoloja ja esias
teita on löydetty ympäristöstä, kaloista, linnuista ja nisäk
käistä. Tästä syystä Euroopan elintarviketurvallisuusviran
omainen (EFSA) pyysi alaisuudessaan toimivaa elintarvi
keketjun vierasaineita käsittelevää tiedelautakuntaa laa
timaan lausunnon elintarvikkeiden merkityksestä ihmis
ten altistumiselle perfluoro-oktaanisulfonaatille ja sen
suoloille sekä siitä, mikä on eri elintarvikkeiden ja elin
tarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien
osuus kyseisestä altistumisesta; lisäksi lautakunnalta pyy
dettiin ohjeita perfluorattujen orgaanisten yhdisteiden ris
kinarviointeja koskevista jatkotoimista.
Elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta
antoi perfluoro-oktaanisulfonaattia, perfluoro-oktaanihap
poa ja niiden suoloja koskevan tieteellisen lausunnon
21 päivänä helmikuuta 2008. (1)
Kyseisen tieteellisen lausunnon mukaan EFSA pitää epä
todennäköisenä, että perfluoro-oktaanisulfonaatilla ja
perfluoro-oktaanihapolla olisi haitallisia vaikutuksia väes
töön, mutta toteaa olevan epäselvää, miten ne vaikuttavat
elävien organismien kehitykseen. EFSA suositteli, että
perfluorattujen alkyloitujen yhdisteiden pitoisuuksista

(1) Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain
on Perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA)
and their salts, The EFSA Journal (2008), 653, s. 1–131.

elintarvikkeissa ja ihmisissä olisi hyvä saada lisätietoja
etenkin altistuksen kehityssuuntauksien seurantaa varten.

(5)

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevassa Tukholman yleis
sopimuksessa edellytetään, että sopimuspuolet suorittavat
pysyvien orgaanisten yhdisteiden, niiden vaihtoehtojen ja
mahdollisten pysyvien orgaanisten yhdisteiden seurantaa,
ja perfluoro-oktaanisulfonaatti, sen suolat sekä perfluorooktaanisulfonyylifluoridi (PFOSF) on sisällytetty sopimuk
sen liitteeseen B, jossa lueteltujen aineiden valmistukseen
ja käyttöön sovelletaan rajoituksia,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1. Jäsenvaltioiden olisi vuosina 2010 ja 2011 seurattava perf
luorattujen alkyloitujen yhdisteiden esiintymistä elintarvik
keissa. Jotta altistumista voidaan arvioida tarkasti, seurannan
olisi katettava kulutustottumuksia vastaava valikoima useita
eri elintarvikkeita ja sisällettävä sekä eläinperäisiä elintarvik
keita, kuten kalaa, lihaa, kananmunia, maitoa ja niistä joh
dettuja tuotteita, että kasviperäisiä elintarvikkeita.

2. Sen varmistamiseksi, että näytteet ovat tutkittavan erän suh
teen edustavia, jäsenvaltioiden olisi noudatettava näytteen
ottomenetelmiä, joista säädetään näytteenotto- ja määritys
menetelmistä tietyissä elintarvikkeissa olevien dioksiinien ja
dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien virallista
tarkastusta varten 19 päivänä joulukuuta 2006 annetussa
komission asetuksessa (EY) N:o 1883/2006 (2).

3. Suositellaan, että jäsenvaltiot suorittavat perfluorattujen alky
loitujen yhdisteiden määrittämisen PFOS- ja PFOA-yhdisteen
ja mahdollisuuksien mukaan niiden esiasteiden kuten perf
luoro-oktaanisulfonamidin (PFOSA), N-etyyliperfluoro-oktaa
nisulfonamidietanolin (NEtFOSE) ja 8:2-fluoritelomeerialko
holin havaitsemiseksi. Jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien
mukaan määritettävä myös yhdisteet, jotka ovat samanlaisia
kuin PFOS ja PFOA hiiliketjun pituutta (C4 – C15) lukuun
ottamatta, sekä pinta-aktiivisina aineina käytettävät polyfluo
ratut alkyloidut fosfaatit kuten 8:2-diPAPS ja 8:2-monoPAPS,
jotta voidaan arvioida, mikä merkitys on niiden esiintymisellä
elintarvikkeissa.
(2) EUVL L 364, 20.12.2006, s. 32.
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4. Jäsenvaltioiden olisi suoritettava perfluorattujen alkyloitujen
yhdisteiden määrittäminen rehu- ja elintarvikelainsäädännön
sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen
mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvon
nasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) liitteen
III mukaisesti käyttämällä sellaista määritysmenetelmää,
jonka on todistettu antavan luotettavia tuloksia. Ihanteellista
olisi, jos saanto olisi 70–120 prosenttia ja määritysraja
1 μg/kg.
5. Suositellaan, että jäsenvaltiot toimittavat EFSAlle säännölli
sesti seurantatiedot ilmaistuina kokonaispainon mukaan ja
sisältäen EFSAn yksilöimät tiedot sen vahvistamassa sähköi
sessä raportointimuodossa, jotta tiedot voidaan koota yhteen

(1) EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.
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tiedostoon. Jäsenvaltioiden olisi toimitettava myös käytettä
vissä olevat aiempia vuosia koskevat tiedot, jotka on saatu
käyttämällä sellaista määritysmenetelmää, jonka on todistettu
antavan luotettavia tuloksia, jotta altistumisen suuntauksia
voidaan seurata.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2010.

Komission puolesta
John DALLI

Komission jäsen

TILAUSHINNAT 2010 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 100 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos,
vuosittainen CD-ROM

22 EU:n virallista kieltä

1 200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

770 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen
(kumulatiivinen) CD-ROM

22 EU:n virallista kieltä

400 euroa/vuosi

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, CD-ROM, ilmestyy kahdesti viikossa

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

300 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut

Kilpailua koskevilla kielillä

50 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä Euroopan unionin virallisesta lehdestä on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonannot ja ilmoitukset).
Jokainen kieliversio tilataan erikseen.
Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan
velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan
unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.
Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23
virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä CD-ROM-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.
CD-ROM-levyt korvataan DVD-levyillä vuoden 2010 aikana.

Myynti ja tilaukset
Maksulliset julkaisut, kuten Euroopan unionin virallinen lehti, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy seuraavasta internet-osoitteesta:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Sivustolla voi tarkastella Euroopan unionin virallista lehteä ja siellä ovat nähtävillä myös
sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: http://europa.eu

FI

