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I
(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

DIREKTIIVIT
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/7/EU,
annettu 16 päivänä helmikuuta 2011,
kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta
(uudelleenlaadittu)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

maksut suoritetaan myöhemmin kuin sopimuksessa tai
yleisissä kaupallisissa ehdoissa on määrätty. Vaikka tava
rat on toimitettu tai palvelut suoritettu, monet niitä kos
kevat laskut maksetaan vasta pitkän ajan kuluttua mää
räpäivästä. Tällaiset maksuviivästykset vaikuttavat negatii
visesti yritysten maksuvalmiuteen ja vaikeuttavat niiden
taloushallintoa. Lisäksi tilanne vaikuttaa yritysten kilpai
lukykyyn ja kannattavuuteen, koska velkojien on maksu
viivästysten takia hankittava ulkoista rahoitusta. Negatii
visten vaikutusten riski kasvaa merkittävästi laskusuhdan
teiden aikana rahoituksen saatavuuden heikentyessä.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 114 artiklan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (1),
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä

(4)

Maksuviivästyksiä koskevia oikeuskanteita helpotetaan jo
nykyisin tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppa
oikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 44/2001 (4), riitauttamat
tomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöön
panoperusteen käyttöönotosta 21 päivänä huhtikuuta
2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksella (EY) N:o 805/2004 (5), eurooppalaisen maksa
mismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12 päivänä joulu
kuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksella (EY) N:o 1896/2006 (6) sekä eurooppalai
sesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä
11 päivänä heinäkuuta 2007 annetulla Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 861/2007 (7).
Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten estä
miseksi on kuitenkin tarpeen säätää täydentäviä säännök
siä.

(5)

Yrityksillä olisi oltava mahdollisuus käydä kauppaa kaik
kialla sisämarkkinoilla sellaisin ehdoin, ettei rajatylittäviin
toimiin liity suurempia riskejä kuin kotimaan myyntiin.
Jos kotimaan kauppaan ja rajatylittävään kauppaan sovel
letaan huomattavasti keskenään erilaisia sääntöjä, kilpailu
vääristyy.

(2),

sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten tor
jumisesta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annettuun Euroo
pan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2000/35/EY (3)
tehdään merkittäviä muutoksia. Kyseessä olevat säännök
set olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi laadittava uu
delleen.

(2)

Sisämarkkinoilla talouden toimijat toimittavat useimmat
tavarat ja palvelut muille talouden toimijoille ja viran
omaisille maksun lykkäämisen periaatteella siten, että toi
mittaja antaa asiakkaalleen aikaa laskun maksamiseen
osapuolten sopimuksen mukaisesti tai sen mukaan kuin
toimittajan laskussa on mainittu taikka laissa säädetty.

(3)

Monet talouden toimijoiden välisiin tai talouden toimijoi
den ja viranomaisten välisiin kaupallisiin toimiin liittyvät

(1) EUVL C 255, 22.9.2010, s. 42.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 20. lokakuuta 2010 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
24. tammikuuta 2011.
(3) EYVL L 200, 8.8.2000, s. 35.

(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

EYVL
EUVL
EUVL
EUVL

L
L
L
L

12, 16.1.2001, s. 1.
143, 30.4.2004, s. 15.
399, 30.12.2006, s. 1.
199, 31.7.2007, s. 1.
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(6)

Komissio korosti 25 päivänä kesäkuuta 2008 antamas
saan tiedonannossa ”Pienet ensin” – Eurooppalaisia pkyrityksiä tukeva aloite (”Small Business Act”) sitä, että
olisi helpotettava pienten ja keskisuurten yritysten (pkyritysten) mahdollisuuksia saada rahoitusta ja että olisi
kehitettävä oikeudellinen ja liiketoimintaympäristö, joka
tukee maksujen ajallaan suorittamista kaupallisissa toi
missa. Olisi huomioitava, että viranomaisilla on tältä
osin erityinen vastuu. Pk-yritysten määrittelyperusteet
vahvistetaan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten
yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 an
netussa komission suosituksessa 2003/361/EY (1).

(7)

Euroopan talouden elvytyssuunnitelmasta 26 päivänä
marraskuuta 2008 annetun komission tiedonannon mu
kaisiin ensisijaisiin toimiin kuuluu hallinnollisen rasitteen
vähentäminen ja yrittäjyyden edistäminen muun muassa
varmistamalla, että lähtökohtaisesti laskut tavaroista ja
palveluista maksetaan kuukauden kuluessa maksuvalmiu
den parantamiseksi, myös pk-yrityksille.

(8)

Tämän direktiivin soveltamisala olisi rajattava maksuihin,
jotka suoritetaan korvauksena kaupallisista toimista. Tä
män direktiivin ei pitäisi säännellä kuluttajien kanssa suo
ritettavia toimia, muihin maksuihin liittyviä korkoja, esi
merkiksi shekki- ja vekselilakien nojalla suoritettavia
maksuja eikä vahingonkorvauksena suoritettavia maksuja,
mukaan lukien vakuutusyhtiöitten suorittamat maksut.
Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava jättää soveltamisalan
ulkopuolelle velat, joihin kohdistuu maksukyvyttömyys
menettely, mukaan lukien menettely, jonka tavoitteena
on velkojen uudelleenjärjestely.

(9)

Tällä direktiivillä olisi säänneltävä kaikkia kaupallisia toi
mia riippumatta siitä, ovatko ne yksityisten tai julkisten
yritysten välisiä vai yritysten ja viranomaisten välisiä, ot
taen huomioon, että viranomaiset suorittavat yrityksille
huomattavia määriä maksuja. Näin ollen direktiivillä olisi
säänneltävä myös kaikkia pääsopimuksen osapuolten
sekä niiden toimittajien ja alihankkijoiden välisiä kaupal
lisia toimia.

(10)

Sillä, että tämä direktiivi koskee myös ammatinharjoitta
jia, ei velvoitettaisi jäsenvaltioita kohtelemaan heitä yri
tyksenä tai kauppiaana muuten kuin tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

(11)

Tavaroiden toimittamiseen ja palvelujen suorittamiseen
korvausta vastaan, joihin tätä direktiiviä sovelletaan, olisi
kuuluttava myös julkisten rakennusurakoiden sekä talon
rakennus- ja maa- ja vesirakennustöiden suunnittelu ja
toteuttaminen.

(12)

Maksuviivästys on sopimusrikkomus, joka on tehty velal
lisen kannalta taloudellisesti houkuttelevaksi useimmissa

(1) EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.
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jäsenvaltioissa alhaisen tai puuttuvan viivästyskoron ja/tai
hitaan perintämenettelyn vuoksi. Päättäväinen siirtyminen
täsmälliseen maksukulttuuriin, jossa koronperintäoike
uden poissulkemisen olisi aina katsottava olevan selvästi
kohtuuton sopimusehto tai selvästi sopimaton menettely,
on tarpeen tämän suuntauksen muuttamiseksi ja viiväs
tysten ehkäisemiseksi. Tällaiseen suunnanmuutokseen
olisi kuuluttava myös nimenomaisten säännösten sää
täminen maksuajoista ja aiheutuneiden kulujen korvaa
misesta velkojille sekä muun muassa se, että perintäkulu
jen korvaamisoikeuden poissulkemisen olisi oletettava
olevan selvästi kohtuutonta tai sopimatonta.

(13)

Näin ollen olisi säädettävä yritysten välisten sopimusten
mukaisten maksuaikojen rajoittamisesta pääsääntöisesti
60 kalenteripäivään. Yritykset voisivat kuitenkin joissakin
tapauksissa vaatia pidempiä maksuaikoja, esimerkiksi kun
ne haluavat antaa asiakkailleen tavaraluottoa. Sen vuoksi
osapuolten olisi voitava sopia nimenomaisesti 60 kalen
teripäivää pitemmistä maksuajoista, kuitenkin sillä edelly
tyksellä, että maksuajan pidentäminen ei ole velkojan
kannalta selvästi kohtuutonta tai sopimatonta.

(14)

Unionin lainsäädännön johdonmukaisuuden varmistami
seksi tässä direktiivissä olisi sovellettava vesi- ja energia
huollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien
yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan par
lamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/17/EY (2) sekä
julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palvelu
hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yh
teensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 anne
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2004/18/EY (3) olevaa ”hankintaviranomaisten” määritel
mää.

(15)

Viivästyneen maksun lakisääteinen korko olisi laskettava
päiväkohtaisesti yksinkertaisena korkona määräaikoihin,
päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä
3 päivänä kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen
(ETY, Euratom) N:o 1182/71 (4) mukaisesti.

(16)

Tällä direktiivillä ei saisi velvoittaa velkojia perimään vii
västyskorkoa. Tässä direktiivissä olisi sallittava, että vel
koja perii maksun viivästyessä viivästyskorkoa antamatta
ennakkoilmoitusta sopimuksen täyttämättä jättämisestä
tai muuta vastaavaa ilmoitusta, jossa muistutetaan velal
lista hänen maksuvelvoitteestaan.

(17)

Velallisen maksu olisi katsottava viivästyneeksi siten, että
velkojalla on oikeus viivästyskorkoon, kun velkojalla ei
ole velan määrää vastaavaa summaa käytettävissään erä
päivänä, edellyttäen että hän on täyttänyt lakiin ja sopi
mukseen perustuvat velvoitteensa.

(2) EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.
(3) EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.
(4) EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1.
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Laskut toimivat maksuvaatimusten perusteena, ja ne ovat
tavaroiden toimittamiseen ja palvelujen suorittamiseen
liittyvien toimien arvoketjussa tärkeitä asiakirjoja muun
muassa maksuajan määrittämisen kannalta. Tämän direk
tiivin soveltamiseksi jäsenvaltioiden olisi edistettävä järjes
telmiä, jotka antavat oikeusvarmuuden laskujen tarkasta
vastaanottamispäivästä muun muassa käytettäessä säh
köistä laskutusta, jossa laskujen vastaanottaminen voisi
tuottaa sähköistä todistusaineistoa ja joka kuuluisi osit
tain yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä
marraskuuta 2006 annetun direktiivin 2006/112/EY (1)
laskutusta koskevien säännösten soveltamisalaan.

Velkojien on tarpeen saada kohtuullinen korvaus viiväs
tyneistä maksuista aiheutuneista perintäkuluista maksuvii
västysten ehkäisemiseksi. Perintäkulujen olisi sisällettävä
myös hallinnolliset kulut ja korvaus maksuviivästyksistä
aiheutuneista yrityksen sisäisistä kuluista, joiden osalta
direktiivissä olisi säädettävä kiinteästä vähimmäissum
masta, jonka lisäksi voidaan periä viivästyskorkoa. Kiin
teällä korvaussummalla olisi pyrittävä rajoittamaan perin
tään liittyviä hallinnollisia ja sisäisiä kuluja. Korvaus pe
rintäkuluista olisi määrättävä ilman, että tämä rajoittaa
sellaisten kansallisten säännösten soveltamista, joiden no
jalla kansallinen tuomioistuin voi tuomita velkojalle kor
vausta velallisen maksuviivästykseen liittyvästä lisävahin
gosta.

(20)

Sen lisäksi, että velkojalla on oikeus vaatia kiinteä kor
vaus sisäisistä perintäkuluista, velkojalla olisi oltava oi
keus vaatia korvaus myös muista perintäkuluista, jotka
ovat aiheutuneet velallisen maksuviivästyksestä. Näihin
kuluihin olisi sisällytettävä erityisesti kulut, joita velkojille
aiheutuu lakimiehen tai perintätoimiston käyttämisestä.

(21)

Tällä direktiivillä ei saisi rajoittaa jäsenvaltioiden oikeutta
säätää perintäkulujen korvaamisesta kiinteillä summilla,
jotka ovat korkeampia ja siten velkojalle edullisempia,
tai korottaa näitä summia muun muassa inflaation huo
mioon ottamiseksi.

(22)

Tällä direktiivillä ei saisi estää maksuerin tapahtuvia tai
porrastettuja maksuja. Kukin maksuerä tai maksu olisi
kuitenkin suoritettava sovituin ehdoin ja siihen olisi so
vellettava tässä direktiivissä säädettyjä maksuviivästys
sääntöjä.

(23)

Viranomaisten tulolähteet ovat pääsääntöisesti varmem
pia, ennustettavampia ja jatkuvampia kuin yrityksillä. Li
säksi monet viranomaiset voivat saada rahoitusta edulli
semmilla ehdoilla kuin yritykset. Viranomaisten tavoittei
den saavuttaminen ei myöskään ole samassa määrin si
doksissa vakaiden liikesuhteiden rakentamiseen kuin yri
tyksillä. Tavaroihin ja palveluihin liittyvät viranomaisten
pitkät maksuajat ja maksuviivästykset aiheuttavat perus
teettomia kustannuksia yrityksille. Sen vuoksi olisi otet
tava käyttöön erityissäännöt, jotka koskevat yritysten vi

(1) EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.
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ranomaisille toimittamiin tavaroihin tai suorittamiin pal
veluihin liittyviä kaupallisia toimia ja joissa olisi määrät
tävä erityisesti, että maksuajat eivät yleensä saa ylittää
30:tä kalenteripäivää, jollei sopimuksessa nimenomaisesti
toisin sovita ja edellyttäen, että se on objektiivisesti pe
rusteltua sopimuksen erityisluonteen tai -piirteiden
vuoksi, eivätkä ne missään tapauksessa saa ylittää 60:tä
kalenteripäivää.

(24)

Olisi kuitenkin otettava huomioon sellaisten viranomais
ten erityistilanne, jotka harjoittavat luonteeltaan teollista
tai kaupallista taloudellista toimintaa tarjoamalla tavaroita
tai palveluja markkinoilla julkisena yrityksenä. Tätä varten
jäsenvaltioiden olisi sallittava tietyin edellytyksin pidentää
lakisääteistä maksuaikaa enintään 60 kalenteripäivään.

(25)

Monessa jäsenvaltiossa terveyspalvelujen tilanne on mak
suviivästysten yhteydessä erityinen huolenaihe. Tervey
denhuoltojärjestelmät ovat olennainen osa Euroopan so
siaalista infrastruktuuria, ja ne joutuvat siksi usein sovitta
maan yksittäiset tarpeet yhteen käytettävissä olevien va
rojen kanssa, koska Euroopan väestö ikääntyy, odotukset
kasvavat ja lääketiede edistyy. Kaikkien järjestelmien on
vastattava terveydenhuollon priorisointia koskevaan haas
teeseen tavalla, joka varmistaa tasapainon yksittäisten po
tilaiden tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien vä
lillä. Jäsenvaltioiden olisi siksi pystyttävä antamaan ter
veydenhuoltopalveluja tarjoaville julkisille tahoille jonkin
verran joustonvaraa sitoumustensa täyttämisessä. Tätä
varten jäsenvaltioiden olisi sallittava tietyin edellytyksin
pidentää lakisääteistä maksuaikaa enintään 60 kalenteri
päivään. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin pyrittävä kaikin
tavoin varmistamaan, että terveydenhuoltoalan maksut
suoritetaan lakisääteisiä maksuaikoja noudattaen.

(26)

Jottei tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamista vaaran
neta, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että hyväksymistai tarkistusmenettelyn enimmäiskesto ei kaupallisissa toi
missa pääsääntöisesti ylitä 30:tä kalenteripäivää. Tarkis
tusmenettelyn olisi kuitenkin voitava ylittää 30 kalenteri
päivää esimerkiksi erityisen monimutkaisissa sopimuk
sissa, kun asiasta sovitaan nimenomaisesti sopimuksessa
ja mahdollisissa tarjousasiakirjoissa ja jos se ei ole velko
jan kannalta selvästi kohtuutonta.

(27)

Unionin toimielimet ovat rahoituksensa ja liikesuhtei
densa osalta verrattavissa jäsenvaltioiden viranomaisiin.
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovelletta
vasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002
annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o
1605/2002 (2) täsmennetään, että unionin toimielinten
menot on vahvistettava, hyväksyttävä ja maksettava sen
soveltamissäännöissä vahvistettujen määräaikojen mukai
sesti. Soveltamissäännöistä säädetään nykyisin Euroopan
yhteisöjen
yleiseen
talousarvioon
sovellettavasta

(2) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
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varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY,
Euratom)
N:o
1605/2002
soveltamissäännöistä
23 päivänä joulukuuta 2002 annetussa komission asetuk
sessa (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (1), ja niissä täsmen
netään edellytykset, joiden täyttyessä velkojilla on oikeus
saada myöhässä maksetuista määristä viivästyskorkoa.
Näitä asetuksia ollaan parhaillaan tarkastelemassa uudel
leen, ja tässä yhteydessä olisi varmistettava, että unionin
toimielinten maksujen enimmäismääräajat saatetaan vas
taamaan viranomaisiin tämän direktiivin mukaisesti so
vellettavia lakisääteisiä maksuaikoja.

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

Tällä direktiivillä olisi estettävä sopimusvapauden väärin
käyttö velkojan vahingoksi. Tällaisena väärinkäyttönä voi
daan pitää sitä, että maksupäivää tai -aikaa, viivästyskor
koa tai perintäkulujen korvaamista koskeva sopimusehto
tai menettely ei ole perusteltu velalliselle myönnettyjen
ehtojen johdosta tai sen pääasiallisena tarkoituksena on
parantaa velallisen maksuvalmiutta velkojan kustannuk
sella. Tutkijoiden laatiman yhteisen viitekehysluonnoksen
mukaisesti velkojan kannalta kohtuuttomina tai sopimat
tomina olisi pidettävä kaikkia sopimusehtoja tai menette
lyjä, jotka poikkeavat selvästi hyvästä liiketavasta ja ovat
kunniallisen ja vilpittömän menettelyn vaatimuksen
(good faith and fair dealing) vastaisia. Etenkin koronpe
rintäoikeuden täydellistä poissulkemista olisi aina pidet
tävä selvästi kohtuuttomana tai sopimattomana, kun taas
perintäkulujen korvaamisoikeuden poissulkemisen olisi
oletettava olevan selvästi kohtuutonta tai sopimatonta.
Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa kansallisiin säännöksiin,
jotka liittyvät sopimusten tekotapaan tai joilla säännellään
velalliselle kohtuuttomien sopimusehtojen pätevyyttä.

Jotta voidaan tehostaa toimia, joiden tarkoituksena on
estää velkojien vahingoksi koituva sopimusvapauden vää
rinkäyttö, organisaatioiden, jotka on virallisesti tunnus
tettu yritysten edustajiksi tai joilla on oikeutettu peruste
edustaa yrityksiä, olisi voitava saattaa asia käsiteltäväksi
kansallisissa tuomioistuimissa tai viranomaisissa estääk
seen velkojan kannalta selvästi kohtuuttomien sopimu
sehtojen tai selvästi sopimattomien menettelyjen käytön
jatkamisen.

Tämän direktiivin tavoitteen saavuttamisen edistämiseksi
jäsenvaltioiden olisi edistettävä hyvien toimintatapojen
leviämistä muun muassa kannustamalla täsmällisten mak
sajien luettelon julkaisemiseen.

sen asiakirjan pakkotäytäntöönpanomenettelyä eikä niitä
edellytyksiä, joilla tällaisen asiakirjan pakkotäytäntöön
pano voidaan pysäyttää tai keskeyttää.

(33)

Maksuviivästysten seurauksilla voi olla ennalta ehkäisevä
vaikutus ainoastaan silloin, kun niihin liittyy perintäme
nettelyjä, jotka ovat velkojan kannalta nopeita ja tehok
kaita. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
18 artiklassa määrätyn syrjimättömyysperiaatteen mukai
sesti näiden menettelyjen olisi oltava kaikkien unioniin
sijoittautuneiden velkojien käytettävissä.

(34)

Tämän direktiivin säännösten noudattamisen helpottami
seksi jäsenvaltioiden olisi kannustettava turvautumista so
vitteluun tai muihin vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenet
telyihin. Tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kaup
paoikeuden alalla 21 päivänä toukokuuta 2008 annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2008/52/EY (2) vahvistetaan jo sovittelujärjestelmiä kos
kevat puitteet Euroopan unionissa, joita sovelletaan eri
tyisesti rajatylittäviin riitoihin mutta joita voidaan sovel
taa myös sisäisiin sovittelujärjestelmiin. Jäsenvaltioiden
olisi myös kannustettava asianosaisia laatimaan vapaa
ehtoisia käytännesääntöjä, joilla pyritään etenkin edistä
mään tämän direktiivin täytäntöönpanoa.

(35)

On tarpeen varmistaa, että kaupallisissa toimissa tapah
tuviin maksuviivästyksiin liittyvien riidattomien saatavien
perintämenettelyt saatetaan päätökseen lyhyessä ajassa
esimerkiksi nopeutetun menettelyn avulla ja velan mää
rästä riippumatta.

(36)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän
direktiivin tavoitetta, joka on maksuviivästysten torjumi
nen sisämarkkinoilla, vaan se voidaan direktiivin laajuu
den ja vaikutusten vuoksi paremmin saavuttaa unionin
tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä di
rektiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saa
vuttamiseksi tarpeen.

(37)

Velvollisuus saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lain
säädäntöä olisi rajoitettava koskemaan ainoastaan niitä
säännöksiä, joilla muutetaan direktiivin 2000/35/EY sisäl
töä. Velvollisuus saattaa sisällöltään muuttumattomat
säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä perustuu ky
seiseen direktiiviin.

(38)

Tämä direktiivi ei vaikuta direktiivissä 2000/35/EY mai
nittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden
kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava kyseinen direktiivi
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava sitä.

On suotavaa varmistaa, että velkojilla on mahdollisuus
käyttää omistuksenpidätysehtoa syrjimättömällä tavalla
kaikkialla unionissa, jos omistuksenpidätysehto on pätevä
kansainvälisen yksityisoikeuden nojalla sovellettaviksi tu
levien kansallisten säännösten nojalla.

Tässä direktiivissä määritellään ainoastaan käsite ”täytän
töönpanoasiakirja”, mutta siinä ei olisi säänneltävä tällai

(1) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.
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(2) EUVL L 136, 24.5.2008, s. 3.
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ii) vaihtuvakorkoisten huutokauppamenettelyjen tu
loksena Euroopan keskuspankin viimeisimpiin pe
rusrahoitusoperaatioihinsa soveltamaa marginaa
likorkoa;

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten sopi
muksen (1) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita rohkais
taan laatimaan itselleen ja unionin edun vuoksi taulu
koita, joissa esitetään mahdollisuuksien mukaan tämän
direktiivin ja sen osaksi kansallista lainsäädäntöä saatta
mista varten hyväksyttyjen toimenpiteiden vastaavuus, ja
julkistamaan ne,

b) jäsenvaltiossa, jonka rahayksikkö ei ole euro, kyseisen
jäsenvaltion keskuspankin määräämää vastaavaa kor
koa;

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

8) ’erääntyneellä määrällä’ pääomaa, joka olisi pitänyt maksaa
sopimukseen tai lakiin perustuvan maksuajan kuluessa ja
johon sisältyvät laskussa tai vastaavassa maksuvaatimuk
sessa eritellyt sovellettavat verot, tullit tai maksut;

1 artikla
Kohde ja soveltamisala
1.
Tämän direktiivin tavoitteena on kaupallisissa toimissa ta
pahtuvien maksuviivästysten torjuminen, jotta voidaan varmis
taa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja edistää näin yritys
ten ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten)
kilpailukykyä.
2.
Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin kaupallisista toimista
korvauksena suoritettaviin maksuihin.
3.
Jäsenvaltiot voivat jättää sen soveltamisalan ulkopuolelle
velat, joiden osalta on aloitettu maksukyvyttömyysmenettely
velallista vastaan, mukaan luettuna menettely, jonka tavoitteena
on velkojen uudelleenjärjestely.
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9) ’omistuksenpidätyksellä’ sopimukseen perustuvaa järjeste
lyä, jossa myyjällä säilyy omistusoikeus kyseessä oleviin
tavaroihin, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuu
dessaan;
10) ’täytäntöönpanoasiakirjalla’ kaikkia tuomioistuimen tai
muun toimivaltaisen viranomaisen maksun välittömästi
tai maksuerin tapahtuvaksi suorittamiseksi antamia, myös
väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoisia, päätöksiä, tuomioita
tai maksumääräyksiä, joiden nojalla velkoja voi saada saa
tavansa perittyä velalliselta pakkotäytäntöönpanolla.

2 artikla

3 artikla

Määritelmät

Yritysten väliset kaupalliset toimet

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:
1) ’kaupallisilla toimilla’ yritysten tai yritysten ja viranomais
ten välisiä toimia, jotka johtavat tavaroiden toimittamiseen
tai palvelujen suorittamiseen korvausta vastaan;
2) ’viranomaisella’ hankintaviranomaista, siten kuin se on
määritelty direktiivin 2004/17/EY 2 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa ja direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 9 koh
dassa, riippumatta sopimuksen kohteesta tai arvosta;
3) ’yrityksellä’ muuta organisaatiota kuin viranomaista sen
harjoittaessa itsenäistä taloudellista tai ammattitoimin
taansa, vaikka tätä toimintaa harjoittaisi vain yksi henkilö;
4) ’maksuviivästyksellä’ maksua, jota ei suoriteta sopimukseen
tai lakiin perustuvan maksuajan kuluessa, kun 3 artiklan 1
kohdassa tai 4 artiklan 1 kohdassa säädetyt ehdot täytty
vät;
5) ’viivästyskorolla’ lakisääteistä viivästyskorkoa tai yritysten
välillä sovittua korkoa, jollei 7 artiklasta muuta johdu;
6) ’lakisääteisellä viivästyskorolla’ yksinkertaista viivästyskor
koa, jonka määrä vastaa viitekorkoa korotettuna vähintään
kahdeksalla prosenttiyksiköllä;

1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojalla on oikeus
viivästyskorkoon yritysten välisissä kaupallisissa toimissa ilman,
että maksumuistutus on tarpeen, kun seuraavat edellytykset
täyttyvät:
a) velkoja on täyttänyt sopimukseen ja lakiin perustuvat vel
voitteensa; ja
b) velkoja ei ole saanut erääntynyttä määrää ajoissa, paitsi jos
velallinen ei ole vastuussa viivästyksestä.
2.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a) kunkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla sovellettava vii
tekorko on saman vuoden tammikuun 1 päivänä voimassa
oleva korko;
b) kunkin vuoden toisella puoliskolla sovellettava viitekorko on
saman vuoden heinäkuun 1 päivänä voimassa oleva korko.
3.
Kun 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, jäsenvalti
oiden on huolehdittava siitä, että
a) velkojalla on oikeus viivästyskorkoon sopimuksessa määrät
tyä maksupäivää tai siinä määrätyn maksuajan päättymistä
seuraavasta päivästä lukien;

7) ’viitekorolla’ jompaakumpaa seuraavista:
a) jäsenvaltiossa, jonka rahayksikkö on euro
i) Euroopan keskuspankin viimeisimpiin perusrahoi
tusoperaatioihinsa soveltamaa korkoa; tai
(1) EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

b) jos maksupäivää tai maksuaikaa ei ole määrätty sopimuk
sessa, velkojalla on oikeus viivästyskorkoon jonkin seuraa
vassa mainitun määräajan päätyttyä:
i) 30 kalenteripäivän kuluttua siitä päivästä, jona velallinen
on vastaanottanut laskun tai sitä vastaavan maksuvaa
timuksen;
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ii) mikäli laskun tai sitä vastaavan maksuvaatimuksen vas
taanottamispäivästä ei ole varmuutta, 30 kalenteripäivän
kuluttua tavaran tai palvelun vastaanottamispäivästä;
iii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun tai sitä vastaavan
maksuvaatimuksen aiemmin kuin tavaran tai palvelun,
30 kalenteripäivän kuluttua tavaran tai palvelun vastaan
ottamispäivästä;
iv) mikäli laissa tai sopimuksessa määrätään hyväksymis- tai
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai palvelun sopimuk
senmukaisuus on varmistettava, ja mikäli velallinen vas
taanottaa laskun tai sitä vastaavan maksuvaatimuksen
ennen tällaista hyväksymistä tai tarkistusta tai hyväksy
mis- tai tarkistuspäivänä, 30 kalenteripäivän kuluttua
kyseisestä päivästä.
4.
Kun hyväksymis- tai tarkistusmenettelystä on määrätty,
jäsenvaltioiden on varmistettava, että tällaisen menettelyn enim
mäiskesto ei ylitä 30:tä kalenteripäivää tavaran tai palvelun vas
taanottamispäivästä lukien, jollei sopimuksessa nimenomaisesti
toisin sovita ja edellyttäen, ettei se ole velkojan kannalta selvästi
kohtuutonta 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
5.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sopimuksessa mää
rätty maksuaika ei ylitä 60:tä kalenteripäivää, jollei sopimuk
sessa nimenomaisesti toisin sovita ja edellyttäen, ettei se ole
velkojan kannalta selvästi kohtuutonta 7 artiklassa tarkoitetulla
tavalla.
4 artikla
Yritysten ja viranomaisten väliset kaupalliset toimet
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaupallisissa toi
missa, joissa velallinen on viranomainen, velkojalla on 3, 4 tai
6 kohdassa määritellyn ajan päätyttyä oikeus lakisääteiseen vii
västyskorkoon ilman, että maksumuistutus on tarpeen, kun seu
raavat edellytykset täyttyvät:
a) velkoja on täyttänyt sopimukseen ja lakiin perustuvat vel
voitteensa; ja
b) velkoja ei ole saanut erääntynyttä määrää ajoissa, paitsi jos
velallinen ei ole vastuussa viivästyksestä.
2.
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ii) mikäli laskun tai sitä vastaavan maksuvaatimuksen vas
taanottamispäivästä ei ole varmuutta, 30:tä kalenteripäi
vää tavaran tai palvelun vastaanottamispäivästä;
iii) mikäli velallinen vastaanottaa laskun tai sitä vastaavan
maksuvaatimuksen aiemmin kuin tavaran tai palvelun,
30:tä kalenteripäivää tavaran tai palvelun vastaanotta
mispäivästä;
iv) mikäli laissa tai sopimuksessa määrätään hyväksymis- tai
tarkistusmenettelystä, jolla tavaran tai palvelun sopimuk
senmukaisuus on varmistettava, ja mikäli velallinen vas
taanottaa laskun tai sitä vastaavan maksuvaatimuksen
ennen tällaista hyväksymistä tai tarkistusta tai hyväksy
mis- tai tarkistuspäivänä, 30:tä kalenteripäivää kyseisestä
päivästä;
b) laskun vastaanottamispäivästä ei voida sopia velallisen ja vel
kojan välillä.
4.
Jäsenvaltiot voivat pidentää 3 kohdan a alakohdassa tar
koitettuja määräaikoja enintään 60 kalenteripäivään, kun ky
seessä ovat
a) viranomaiset, jotka harjoittavat luonteeltaan teollista tai kau
pallista taloudellista toimintaa tarjoamalla tavaroita tai palve
luja markkinoilla ja joihin sovelletaan julkisina yrityksinä
jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten
suhteiden avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten taloudellisen
toiminnan avoimuudesta 16 päivänä marraskuuta 2006 an
netussa komission direktiivissä 2006/111/EY (1) säädettyjä
avoimuusvaatimuksia;
b) terveydenhuoltopalveluja tarjoavat julkiset tahot, jotka on
asianmukaisesti hyväksytty tätä tarkoitusta varten.
Jos jäsenvaltio päättää pidentää määräaikoja tämän kohdan mu
kaisesti, sen on toimitettava komissiolle kertomus tällaisesta
pidennyksestä viimeistään 16 päivänä maaliskuuta 2018.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a) kunkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla sovellettava vii
tekorko on saman vuoden tammikuun 1 päivänä voimassa
oleva korko;
b) kunkin vuoden toisella puoliskolla sovellettava viitekorko on
saman vuoden heinäkuun 1 päivänä voimassa oleva korko.
3.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kaupallisissa
toimissa, joissa velallinen on viranomainen
a) maksuaika ei ylitä mitään seuraavassa mainituista määräa
joista:
i) 30:tä kalenteripäivää siitä päivästä, jona velallinen on
vastaanottanut laskun tai sitä vastaavan maksuvaatimuk
sen;

Komissio toimittaa tämän perusteella Euroopan parlamentille ja
neuvostolle kertomuksen, jossa ilmoitetaan, mitkä jäsenvaltiot
ovat pidentäneet määräaikoja tämän kohdan mukaisesti, ja jossa
otetaan huomioon vaikutus sisämarkkinoiden toimintaan ja eri
tyisesti pk-yrityksiin. Kertomuksen yhteydessä annetaan tarvitta
essa asianmukaisia ehdotuksia.
5.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 kohdan a alakoh
dan iv alakohdassa tarkoitetun hyväksymis- tai tarkistusmenet
telyn enimmäiskesto ei ylitä 30:tä kalenteripäivää tavaran tai
palvelun vastaanottamispäivästä lukien, jollei sopimuksessa ja
mahdollisissa tarjousasiakirjoissa nimenomaisesti toisin sovita
ja edellyttäen, ettei se ole velkojan kannalta selvästi kohtuutonta
7 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
(1) EUVL L 318, 17.11.2006, s. 17.
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6.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sopimuksessa mää
rätty maksuaika ei ylitä 3 kohdassa säädettyjä määräaikoja, jollei
sopimuksessa nimenomaisesti toisin sovita ja edellyttäen, että se
on objektiivisesti perusteltua sopimuksen erityisluonteen tai
-piirteiden vuoksi, ja että maksuaika ei missään tapauksessa ylitä
60:tä kalenteripäivää.
5 artikla
Maksuaikataulut
Tällä direktiivillä ei rajoiteta osapuolten mahdollisuutta sopia
sovellettavan kansallisen lainsäädännön asiaa koskevien sään
nösten mukaisesti maksuaikatauluista, joiden mukaan maksut
suoritetaan maksuerissä. Tällaisissa tapauksissa silloin, kun mak
sueriä ei makseta sovittuun määräaikaan mennessä, tässä direk
tiivissä säädetty korko ja korvaus lasketaan yksinomaan viiväs
tyneiden maksuerien perusteella.
6 artikla
Perintäkulujen korvaaminen
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että viivästyskoron tul
lessa kaupallisissa toimissa maksettavaksi 3 tai 4 artiklan mu
kaisesti velkojalla on oikeus saada velalliselta vähintään kiinteä
40 euron summa.
2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoi
tettu kiinteä summa on maksettava, ilman että maksumuistutus
on tarpeen, korvauksena velkojan omista perintäkuluista.
3.
Velkojalla on oikeus saada velalliselta 1 kohdassa tarkoi
tetun kiinteän summan lisäksi kohtuullinen korvaus perintäku
luista, jotka ylittävät tämän kiinteän summan ja ovat aiheutu
neet velallisen maksuviivästyksestä. Näihin kuluihin voisivat si
sältyä menot, jotka ovat aiheutuneet muun muassa lakimiehen
tai perintätoimiston käyttämisestä.
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c) se, onko velallisella objektiivista syytä poiketa lakisääteisestä
viivästyskorosta, 3 artiklan 5 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdan
a alakohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa ja 4 artiklan 6 kohdassa
tarkoitetusta maksuajasta tai 6 artiklan 1 kohdassa tarkoite
tusta kiinteästä summasta.

2.
Sopimusehto tai menettely, jonka mukaan viivästyskorkoa
ei voida periä, on 1 kohtaa sovellettaessa katsottava selvästi
kohtuuttomaksi tai sopimattomaksi.

3.
Sopimusehto tai menettely, jonka mukaan perintäkuluista
ei voi saada korvausta 6 artiklan mukaisesti, on 1 kohdan so
veltamiseksi oletettava selvästi kohtuuttomaksi tai sopimatto
maksi.

4.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkojien ja kilpaili
joiden etujen mukaisesti on käytettävissä riittäviä ja tehokkaita
keinoja, joilla estetään 1 kohdassa tarkoitettujen selvästi koh
tuuttomien sopimusehtojen ja selvästi sopimattomien menette
lyjen käytön jatkaminen.

5.
Edellä 4 kohdassa tarkoitetut keinot käsittävät säännöksiä,
joiden mukaan organisaatiot, jotka on virallisesti tunnustettu
yritysten edustajiksi, tai organisaatiot, joilla on oikeutettu pe
ruste edustaa yrityksiä, voivat sovellettavan kansallisen lainsää
dännön mukaisesti saattaa asian käsiteltäväksi tuomioistuimessa
tai toimivaltaisessa viranomaisessa sillä perusteella, että sopimu
sehdot ovat selvästi kohtuuttomia tai menettelyt ovat selvästi
sopimattomia 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, niin että nämä
voivat käyttää riittäviä ja tehokkaita keinoja tällaisten ehtojen tai
menettelyjen käytön jatkamisen estämiseksi.

8 artikla
Avoimuus ja tietoisuuden lisääminen

7 artikla
Kohtuuttomat sopimusehdot ja sopimattomat menettelyt
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että maksupäivää tai -aikaa,
viivästyskorkoa tai perintäkulujen korvaamista koskevaa sopi
musehtoa tai menettelyä joko ei voida panna täytäntöön tai
että se antaa oikeuden vaatia vahingonkorvausta, jos sopimu
sehto on selvästi kohtuuton tai menettely on selvästi sopimaton
velkojaa kohtaan.
Ratkaistaessa sitä, onko sopimusehto selvästi kohtuuton tai me
nettely selvästi sopimaton velkojaa kohtaan ensimmäisessä ala
kohdassa tarkoitetulla tavalla, otetaan huomioon kaikki tapausta
koskevat seikat, mukaan lukien:
a) selvä poikkeaminen hyvästä liiketavasta kunniallisen ja vilpit
tömän menettelyn vaatimuksen vastaisesti;
b) tuotteen tai palvelun luonne; ja

1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava tästä direktiivistä johtu
vien oikeuksien ja velvollisuuksien avoimuus, muun muassa
julkistamalla sovellettava lakisääteinen viivästyskorko.

2.
Komissio julkaisee internetissä tiedot kaikkien jäsenvaltioi
den lakisääteisistä koroista, joita sovelletaan kaupallisissa toi
missa tapahtuvien maksuviivästysten yhteydessä.

3.
Jäsenvaltioiden on tarpeen mukaan käytettävä ammattijul
kaisuja, kampanjoita ja muita toimivia tapoja, joilla lisätään yri
tysten tietoisuutta maksuviivästysten torjuntakeinoista.

4.
Jäsenvaltiot voivat kannustaa ottamaan käyttöön täsmäl
listä maksamista edistäviä säännöstöjä, joissa määritetään selkeät
maksuajat ja asianmukaiset keinot käsitellä riitautettuja maksuja,
sekä edistää mahdollisia muita aloitteita, joilla puututaan mak
suviivästysten vakavaan ongelmaan ja edistetään tämän direktii
vin tavoitetta tukevan täsmällisen maksukulttuurin kehittymistä.
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9 artikla
Omistuksenpidätys
1.
Jäsenvaltioiden on kansainvälisen yksityisoikeuden nojalla
sovellettaviksi tulevien kansallisten säännösten mukaisesti sää
dettävä, että myyjällä säilyy omistusoikeus tavaroihin, kunnes
ne on kokonaan maksettu, jos myyjä ja ostaja ovat nimen
omaan sopineet omistuksenpidätysehdosta ennen tavaroiden
toimittamista.
2.
Jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää voimassa säännöksiä,
jotka koskevat velallisen jo suorittamia käteismaksueriä.
10 artikla
Riidattomien saatavien perintämenettelyt
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että velkoja voi muun
muassa nopeutetun menettelyn avulla ja velan määrästä riippu
matta saada täytäntöönpanoasiakirjan yleensä 90 kalenteripäi
vän kuluessa velkojan kanteen tai hakemuksen jättämisestä tuo
mioistuimelle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle, jos vel
kaa tai menettelyä ei ole miltään osin riitautettu. Jäsenvaltioiden
on täytettävä tämä velvoite omien kansallisten lakiensa, asetus
tensa ja hallinnollisten määräystensä mukaisesti.
2.
Kansallisissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyk
sissä on sovellettava samoja ehtoja kaikkiin unioniin sijoittautu
neisiin velkojiin.
3.
Laskettaessa 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa huomi
oon ei oteta:
a) asiakirjojen tiedoksiantoon tarvittavaa aikaa;

23.2.2011

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne vi
rallisesti julkaistaan. Niissä on oltava myös maininta, jossa tar
kennetaan, että voimassa olevissa laeissa, asetuksissa ja hallin
nollisissa määräyksissä olevat viittaukset kumottuun direktiiviin
katsotaan viittauksiksi tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on sää
dettävä siitä, miten viittaukset ja maininnat tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännel
lyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
3.
Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai saattaa voimaan
säännöksiä, jotka ovat velkojalle edullisempia kuin tämän direk
tiivin noudattamiseksi on tarpeen.
4.
Saattaessaan tätä direktiiviä osaksi kansallista lainsäädän
töä jäsenvaltiot päättävät, jättävätkö ne sen soveltamisalan ulko
puolelle sopimukset, jotka on tehty ennen 16 päivää maalis
kuuta 2013.
13 artikla
Kumoaminen
Kumotaan direktiivi 2000/35/EY 16 päivästä maaliskuuta 2013
alkaen, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvol
lisuuteen noudattaa määräaikaa, jonka kuluessa niiden on saa
tettava mainittu direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä ja so
vellettava sitä. Mainittua direktiiviä sovelletaan kuitenkin edel
leen sopimuksiin, jotka on tehty ennen kyseistä päivää ja joihin
tätä direktiiviä ei sovelleta 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän
direktiiviin liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

b) velkojan aiheuttamia viiveitä, kuten puutteellisten hakemus
ten oikaisemiseen käytettyä aikaa.

14 artikla
Voimaantulo

4.
Tämä artikla ei rajoita asetuksen (EY) N:o 1896/2006
säännösten soveltamista.
11 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päi
vänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Kertomus

15 artikla

Komissio antaa viimeistään 16 päivänä maaliskuuta 2016 Eu
roopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktii
vin täytäntöönpanosta. Kertomuksen yhteydessä annetaan tarvit
tavat ehdotukset.

Osoitus

12 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä helmikuuta 2011.

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava 1–8 ja 10 artiklan noudatta
misen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 16 päivänä maaliskuuta 2013. Niiden on
toimitettava viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

J. BUZEK

MARTONYI J.

FI
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LIITE
Vastaavuustaulukko
Direktiivi 2000/35/EY

Tämä direktiivi

—

1 artiklan 1 kohta

1 artikla

1 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 4 kohta

—

2 artiklan 5 kohta

—

2 artiklan 6 kohta

—

2 artiklan 7 kohdan johdantolause

—

2 artiklan 8 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 9 kohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 7 kohdan a alakohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan 10 kohta

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

3 artiklan 3 kohdan a alakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohdan johdantolause

3 artiklan 3 kohdan b alakohdan johdantolause

3 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta

3 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta

3 artiklan 3 kohdan b alakohdan ii alakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohta

3 artiklan 3 kohdan b alakohdan iii alakohta

3 artiklan 1 kohdan b alakohdan iv alakohta

3 artiklan 3 kohdan b alakohdan iv alakohta

—

3 artiklan 4 kohta

—

3 artiklan 5 kohta

3 artiklan 1 kohdan c alakohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 1 kohdan d alakohdan ensimmäinen ja kolmas
virke

—

3 artiklan 1 kohdan d alakohdan toinen virke

2 artiklan 7 kohdan b alakohta

—

3 artiklan 2 kohta

—

4 artikla

—

5 artikla

—

6 artiklan 1 kohta

—

6 artiklan 2 kohta

3 artiklan 1 kohdan e alakohta

6 artiklan 3 kohta

FI
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Direktiivi 2000/35/EY
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Tämä direktiivi

3 artiklan 2 kohta

—

3 artiklan 3 kohta

7 artiklan 1 kohta

—

7 artiklan 2 kohta

—

7 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohta

7 artiklan 4 kohta

3 artiklan 5 kohta

7 artiklan 5 kohta

—

8 artikla

4 artikla

9 artikla

5 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

10 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

5 artiklan 4 kohta

—

—

10 artiklan 4 kohta

—

11 artikla

6 artiklan 1 kohta

—

—

12 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

12 artiklan 3 kohta

6 artiklan 3 kohta

1 artiklan 3 kohta

6 artiklan 4 kohta

12 artiklan 2 kohta

6 artiklan 5 kohta

—

—

12 artiklan 4 kohta

—

13 artikla

7 artikla

14 artikla

8 artikla

15 artikla

—

Liite

23.2.2011
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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 165/2011,
annettu 22 päivänä helmikuuta 2011,
Espanjalle vuodeksi 2011 ja sitä seuraaviksi vuosiksi asetettuihin tiettyihin makrillikiintiöihin
tehtävistä vähennyksistä vuoden 2010 liikakalastuksen vuoksi
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että jos komissio on todennut, että jokin jä
senvaltio on ylittänyt sille asetetut kalastuskiintiöt, komis
sio tekee vähennyksiä kyseisen jäsenvaltion tuleviin kalas
tuskiintiöihin.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 2 kohdassa
säädetään, että kalastuskiintiöihin tehdään vähennyksiä
seuraavana vuonna tai seuraavina vuosina soveltamalla
mainitussa kohdassa vahvistettuja tiettyjä kertoimia.

(6)

Vuonna 2010 tapahtuneen liikakalastuksen vuoksi tehtä
vät vähennykset ovat korkeammat kuin Espanjalle ky
seessä olevan kalakannan osalta vuodeksi 2011 asetettu
kiintiö.

(7)

Kyseessä oleva makrillikanta on tällä hetkellä turvallisissa
biologisissa rajoissa, ja tieteellisten lausuntojen mukaan
tilanne pysyy todennäköisesti muuttumattomana lähitule
vaisuudessa. Jos Espanjan vuoden 2011 makrillikiintiöön
tehtäisiin heti täysi vähennys, tämä aiheuttaisi kyseisen
kalastuksen lopettamisen kokonaan vuonna 2011. Tällai
sissa erityistilanteissa kalastuksen lopettaminen kokonaan
aiheuttaisi todennäköisesti suhteettomien sosiaalistalou
dellisten seurausten vaaran sekä asianomaiselle kalastus
alalle että siihen liittyvälle jalostusalalle. Kaiken kaikkiaan
pidetään yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet huomioon
ottaen aiheellisena tehdä tässä erityistapauksessa kyseessä
olevaa liikakalastusmäärää vastaavat tarvittavat vähennyk
set viiden vuoden aikana vuosina 2011–2015, ja tarvit
taessa tehdä asetettuun makrillikiintiöön mahdolliset lo
put vähennykset välittömästi seuraavina vuosina,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoi
tuksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen nou
dattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002,
(EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005,
(EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007,
(EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008
ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o
2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoami
sesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuk
sen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 105 artiklan 1 ja 2
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Espanjalle asetettiin alueilla VIIIc, IX ja X sekä CECAFalueella 34.1.1 sijaitsevilla EU:n vesillä makrillin kalastus
kiintiöt neuvoston asetuksella (EU) N:o 53/2010 (2) vuo
deksi 2010 ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 57/2011 (3)
vuodeksi 2011.

(2)

Vuoden 2010 makrillin kalastuskiintiötä pienennettiin
elollisten
vesiluonnonvarojen
säilyttämisestä
ja
kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa
20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuk
sen (EY) N:o 2371/2002 (4) 20 artiklan 5 kohdan mu
kaisten Espanjan sekä Ranskan ja Portugalin välisten vaih
tojen perusteella.

(3)

Komissio havaitsi epäjohdonmukaisuuksia makrillin ka
lastusta vuonna 2010 koskevissa Espanjan tiedoissa,
kun se teki ristiintarkastuksen pyynnistä ensimmäiseen
myyntiin ulottuvissa eri arvoketjun vaiheissa kirjatuille
ja raportoiduille tiedoille. Nämä epäjohdonmukaisuudet
vain vahvistuivat useissa asetuksen (EY) N:o 1224/2009
mukaisesti Espanjassa tehdyissä tutkimuksissa, tarkastus
käynneissä ja tarkastuksissa. Tutkimisen aikana saatujen
todisteiden perusteella komissio voi vahvistaa, että kysei
nen jäsenvaltio on ylittänyt sille vuodeksi 2010 asetetun
makrillikiintiön 19 621 tonnilla.

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

EUVL
EUVL
EUVL
EYVL

L
L
L
L

343, 22.12.2009, s. 1.
21, 26.1.2010, s. 1.
24, 27.1.2011, s.1.
358, 31.12.2002, s. 59.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Pienennetään Espanjalle alueilla VIIIc, IX ja X sekä CECAF-alu
eella 34.1.1 sijaitsevilla EU:n vesillä asetuksella (EU) N:o
57/2011 vuodeksi 2011 asetettua makrillin (Scomber scombrus)
kalastuskiintiötä liitteen mukaisesti.
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2 artikla
Pienennetään Espanjalle alueilla VIIIc, IX ja X sekä CECAF-alueella 34.1.1 sijaitsevilla EU:n vesillä vuosiksi
2012–2015 mahdollisesti asetettavia makrillin (Scomber scombrus) kalastuskiintiöitä ja soveltuvin osin Espan
jalle näitä vuosia seuraavina vuosina mahdollisesti asetettavia saman kannan kalastuskiintiöitä liitteen mu
kaisesti.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2011.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja

23.2.2011

23.2.2011

LIITE

Alkuperäinen
kiintiö 2010

Mukautettu kiintiö
2010

Vahvistettu saalis
2010

MAC/8C3411

27 919

24 604

44 225

– 19 621
(79,7 % vuoden
2010 kiintiöstä)

Asetuksen (EY) N:o
1224/2009
105 artiklan 2
kohdan mukainen
kerroin
(liikakalastus * 2)

Vähennys 2011

Vähennys 2012

Vähennys 2013

Vähennys 2014

Vähennys 2015 ja
soveltuvin
osin sitä seuraavina
vuosina

– 39 242

4 500

5 500

9 748

9 747

9 747

FI

Kanta

Kiintiön ja
saaliin välinen erotus
(liikakalastus)
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 166/2011,
annettu 22 päivänä helmikuuta 2011,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
sekä katsoo seuraavaa:

EUROOPAN KOMISSIO, joka

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 23 päivänä helmikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2011.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.

23.2.2011
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LIITE
Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmansien maiden koodi

(1 )

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL
MA
TN
TR
ZZ

122,2
69,8
117,7
100,7
102,6

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

204,2
140,7
161,8
168,9

0709 90 70

MA
TR
ZZ

41,8
81,9
61,9

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

59,5
78,1
56,7
42,2
68,9
61,1

0805 20 10

IL
MA
US
ZZ

152,5
92,6
107,8
117,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN
IL
JM
MA
PK
TR
ZZ

70,2
119,3
73,5
113,5
34,8
55,0
77,7

0805 50 10

EG
MA
TR
ZZ

68,7
46,8
55,8
57,1

0808 10 80

CA
CM
CN
MK
US
ZZ

91,7
53,6
105,4
50,2
127,3
85,6

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

111,4
102,8
58,9
116,0
102,6
98,3

(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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PÄÄTÖKSET
KOMISSION PÄÄTÖS,
annettu 21 päivänä helmikuuta 2011,
Euroopan unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden ja varoituskynnysten vahvistamisesta
lennonvarmistuspalvelujen tarjoamiseksi vuosina 2012–2014
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/121/EU)
tavoite-ehdotukset, joista sidosryhmiä kuultiin 2 päivänä
elokuuta 2010 asetuksen (EU) N:o 691/2010 9 artiklan 1
kohdan mukaisesti.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
(5)

Suorituskyvyn tarkastuselimen ehdottamien ympäristöä,
kapasiteettia ja kustannustehokkuutta koskevien EU:n laa
juisten suorituskykytavoitteiden ja ensisijaisten turvalli
suustavoitteiden välinen yhdenmukaisuus tarkastettiin yh
dessä EASA:n kanssa.

(6)

Suorituskyvyn tarkastuselin antoi Euroopan unionin laa
juisia vuosien 2012–2014 suorituskykytavoitteita koske
vat suosituksensa komissiolle 27 päivänä syyskuuta 2010
kertomuksessa, jossa perustellaan kukin suositus ja esite
tään kuvaus tavoitteiden vahvistamisessa käytetyistä ole
tuksista ja perusteista ja jonka liitteissä on kuulemisasia
kirja, joka sisältää yhteenvedon konsultaatioprosessista, ja
asiakirja siitä, kuinka huomautukset otettiin huomioon
valmisteltaessa suosituksia komissiolle.

(7)

Euroopan unionin laajuiset suorituskykytavoitteet perus
tuvat komission ja suorituskyvyn tarkastuselimen
24 päivään marraskuuta 2010 asti käytettävissä olleisiin
tietoihin. Jäsenvaltioiden komission asetuksen (EY) N:o
1794/2006 (3) säännösten nojalla komissiolle ja Euro
controlille antamien ennusteiden mukaan Euroopan
unionin laajuinen määritetty reitinaikaisten lennonvarmis
tuspalveluiden keskimääräinen yksikköhinta olisi 58,38
euroa vuonna 2012, 56,95 euroa vuonna 2013 ja 55,91
euroa vuonna 2014 (vuoden 2009 euron reaaliarvona
ilmaistuna). Näissä arvoissa otetaan huomioon Eurocont
rolin viraston viimeisimmät suunnitellut kustannukset,
kuten EU:n jäsenvaltioille vuonna 2011 annettava 0,69
euron kerta-alennus lentoreittipalveluyksikköä kohden.
Komissio ottaa huomioon suorituskyvyn tarkastuselimen
kertomuksen ja tehokkuuden lisääntymisen, jonka yh
teistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan toisen lainsää
däntöpaketin kaikkien kohtien asteittaisen ja koordinoi
dun täytäntöönpanon odotetaan aiheuttavan, ja on sitä
mieltä, että EU:n laajuinen kustannustehokkuustavoite
voidaan asettaa alhaisemmaksi kuin jäsenvaltioiden vii
meisimmissä suunnitelmissa.

ottaa huomioon yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttami
sen puitteista (puiteasetus) 10 päivänä maaliskuuta 2004 anne
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
549/2004 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lennonvarmistuspalvelujen ja verkkotoimintojen suori
tuskyvyn kehittämisjärjestelmästä ja lennonvarmistuspal
velujen tarjoamista koskevista yhteisistä vaatimuksista
asetuksen (EY) N:o 2096/2005 muuttamisesta
29 päivänä heinäkuuta 2010 annetussa komission ase
tuksessa (EU) N:o 691/2010 (2) säädetään Euroopan
unionin laajuisten suorituskykytavoitteiden hyväksymi
sestä.

(2)

Komissio järjesti 27 päivänä toukokuuta 2010 kaikille
asetuksen (EY) N:o 549/2004 10 artiklan 3 kohdassa
luetelluille sidosryhmille konsultaation Euroopan unionin
laajuisten suorituskykytavoitteiden vahvistamisessa nou
datettavista lähestymistavasta ja prosesseista.

(3)

Komissio nimesi asetuksen (EU) N:o 691/2010
3 artiklassa tarkoitetun suorituskyvyn tarkastuselimen
29 päivänä heinäkuuta 2010 avustamaan sitä suoritusky
vyn kehittämisjärjestelmän täytäntöönpanossa.

(4)

Suorituskyvyn tarkastuselin valmisteli yhteistyössä
EASA:n kanssa Euroopan unionin laajuiset suorituskyky

(1) EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1.
(2) EUVL L 201, 3.8.2010, s.1.

(3) EUVL L 341, 7.12.2006, s. 3.
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(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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Neuvosto vahvisti 30 päivänä maaliskuuta 2009 euroop
palaisen ilmaliikenteen hallinnan yleissuunnitelman (1),
joka on jatkuvasti kehittyvä asiakirja ja joka sisältää SE
SAR-hankkeen kehittämistä ja käyttöönottoa koskevan
yhteisesti sovitun etenemissuunnitelman. Siinä esitetään
komission poliittinen visio ja korkean tason tavoite yh
teiselle eurooppalaiselle ilmatilalle ja sen teknologiselle
tukipilarille turvallisuutta, ympäristöä, kapasiteettia ja
kustannustehokkuutta koskevilla suorituskyvyn kannalta
keskeisillä osa-alueilla, ja Euroopan unionin laajuisten
suorituskykytavoitteiden vahvistamisen olisi katsottava
olevan osa näiden tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävää
prosessia.
Suorituskyvyn kehittämisjärjestelmän ensimmäisen vii
teajanjakson aikana komission olisi EASA:n avustuksella
arvioitava turvallisuutta koskevia keskeisiä suoritusky
kyindikaattoreita ja validoitava ne varmistaakseen, että
turvallisuusriskien tunnistaminen, lieventäminen ja hal
linta tapahtuu asianmukaisella tavalla. Jäsenvaltioiden
olisi seurattava näitä keskeisiä suorituskykyindikaattoreita
ja julkaistava ne sekä asetettava halutessaan vastaavia ta
voitteita.
Asetuksen (EU) N:o 691/2010 johdanto-osan 18 kappa
leen, 10 ja 13 artiklan, liitteessä II olevan 1.2 kohdan ja
liitteessä III olevan 1 kohdan mukaisesti kansallisten tai
toiminnallisen ilmatilan lohkon suorituskykytavoitteiden
ei tarvitse välttämättä olla samat kuin Euroopan unionin
laajuiset suorituskykytavoitteet, mutta niiden olisi oltava
johdonmukaisia näiden Euroopan unionin laajuisten suo
rituskykytavoitteiden kanssa. Kansallisissa ja toiminnalli
sen ilmatilan lohkon suorituskykysuunnitelmissa olisi
otettava huomioon tällainen johdonmukaisuus.
Kansallisia ja toiminnallisen ilmatilan lohkon suoritusky
kysuunnitelmia koskevan komission arvioinnin olisi ol
tava kokonaisvaltainen, ja siinä olisi verrattava kutakin
tavoitetta toisiin tavoitteisiin tasapainoisella tavalla siten,
että perusteltavissa olevia kompromisseja eri suoritusky
vyn osa-alueiden välillä harkitaan ja ensisijaiset turvalli
suustavoitteet otetaan huomioon. Siinä olisi otettava huo
mioon paikalliset olosuhteet erityisesti sellaisten valtioi
den osalta, joissa yksikköhinnat ovat alhaiset tai joihin
sovelletaan eurooppalaista tukimekanismia, kuten jo to
teutettuja kustannusten hillitsemistoimenpiteitä, sekä suo
rituskyvyn parantamiseen tietyillä suorituskyvyn osa-alu
eilla tähtäävien erityisohjelmien suunnitellut kustannukset
ja erityispiirteet, kuten saavutukset ja epäonnistumiset.
Siinä olisi asetuksen (EU) N:o 691/2010 13 artiklan 1
kohdan mukaisesti otettava asianmukaisella tavalla huo
mioon Euroopan unionin laajuisten tavoitteiden hyväk
syntäpäivän ja suorituskykysuunnitelman arviointipäivän
välisenä aikana mahdollisesti tapahtunut kehitys. Arvioin
nissa olisi myös otettava huomioon jäsenvaltioissa Euroo
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1070/2009 (2) antamisen jälkeen eri suorituskyvyn kan
nalta keskeisillä osa-alueilla ja erityisesti kustannustehok
kuuden osalta tapahtunut kehitys.
Asetuksen (EY) N:o 1794/2006 säännösten mukaisesti
jäsenvaltioiden olisi voitava siirtää niille viimeistään
vuonna 2011 syntyneet tulot ja menot.

(1) Neuvoston päätös 2009/320/EY (EUVL L 95, 9.4.2009, s. 41).
(2) EUVL L 300, 14.11.2009, s. 34.

(13)
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Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhtenäisen
ilmatilan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Euroopan unionin laajuiset suorituskykytavoitteet
Suorituskyvyn viiteajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammi
kuuta 2012 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan
unionin laajuiset suorituskykytavoitteet ovat seuraavat:
a) Ympäristötavoite: keskimääräinen horisontaalinen reitin
aikainen lentojen tehokkuuden indikaattori paranee 0,75
prosenttiyksikköä vuonna 2014 vuoden 2009 tilanteeseen
verrattuna.
b) Kapasiteettitavoite: reitin ilmaliikennevirtojen sääntelystä
(ATFM) johtuva keskimääräinen viivästys paranee enintään
0,5 minuuttiin lentoa kohti vuonna 2014.
c) Kustannustehokkuustavoite: Euroopan unionin laajuinen
määritetty reitinaikaisten lennonvarmistuspalveluiden keski
määräinen yksikköhinta alenee vuoden 2011 59,97 eurosta
57,88 euroon vuonna 2012, 55,87 euroon vuonna 2013
ja 53,92 euroon vuonna 2014 (vuoden 2009 euron reaa
liarvona ilmaistuna).
2 artikla
Varoituskynnykset
1.
Kaikkien suorituskykysuunnitelman viiteajanjaksolla sovel
lettavien keskeisten suorituskykyindikaattorien varoituskynnys,
jonka ylittyessä asetuksen (EU) N:o 691/2010 18 artiklassa tar
koitettu varoitusjärjestelmä voi aktivoitua, on asetettava tasolle,
jossa suorituskyvyn tarkastuselimen kirjaama tosiasiallinen lii
kenne poikkeaa kalenterivuoden aikana vähintään 10 prosenttia
3 artiklassa tarkoitetuista liikenne-ennusteista.
2.
Kustannustehokkuusindikaattoria koskeva kustannuskehi
tyksen varoituskynnys, jonka ylittyessä asetuksen (EU) N:o
691/2010 18 artiklassa tarkoitettu varoitusjärjestelmä voi akti
voitua, on asetettava tasolle, jossa suorituskyvyn tarkastuselimen
kirjaamat Euroopan unionin laajuiset tosiasialliset kustannukset
poikkeavat kalenterivuoden aikana vähintään 10 prosenttia
3 artiklassa tarkoitetuista määritetyistä viitekustannuksista.
3 artikla
Oletukset
Tämän päätöksen 1 ja 2 artikla perustuvat seuraaviin oletuksiin:
1) Reitillä annettavina palveluyksiköinä ilmaistava Euroopan
unionin laajuinen liikenne-ennuste on 108 776 000 vuonna
2012, 111 605 000 vuonna 2013 ja 114 610 000 vuonna
2014.
2) Euroopan unionin laajuiset määritetyt ennakoidut viitekus
tannukset (vuoden 2009 euron reaaliarvona ilmaistuna) ovat
6 296 000 000 euroa vuonna 2012, 6 234 000 000 euroa
vuonna 2013 ja 6 179 000 000 euroa vuonna 2014.
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Euroopan unionin virallinen lehti

4 artikla
Euroopan unionin laajuisten tavoitteiden tarkistus
Asetuksen (EU) N:o 691/2010 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti
komissio päättää 1 artiklassa vahvistettujen EU:n laajuisten ta
voitteiden tarkistamisesta, jos sillä on ennen viiteajanjakson al
kamista perusteltua näyttöä siitä, että alkuperäiset EU:n laajuis
ten tavoitteiden vahvistamisessa käytetyt tiedot, oletukset ja/tai
perustelut eivät pidä enää paikkansa.

23.2.2011

2012 hyväksyttyjä kansallisia tai toiminnallisen ilmatilan lohkon
suorituskykysuunnitelmia sovelletaan takautuvasti viiteajanjak
son ensimmäisestä päivästä.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2011.

5 artikla
Voimaantulo

Komission puolesta

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroo
pan unionin virallisessa lehdessä. Ennen 1 päivää tammikuuta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja

TILAUSHINNAT 2011 (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 DVD

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) DVD

22 EU:n virallista kieltä

400 euroa/vuosi

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, DVD, ilmestyy kerran 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 DVD-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.

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
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