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I
(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

DIREKTIIVIT
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2011/76/EU,
annettu 27 päivänä syyskuuta 2011,
verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien
käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

(3)

Liikennejärjestelmän optimoimiseksi vastaavasti yhteisessä
liikennepolitiikassa olisi käytettävä sellaista välineiden yh
distelmää, jolla liikenteen infrastruktuuria ja teknologian
käyttöä voidaan parantaa ja joka mahdollistaa liikenteen
kysynnän hallinnan entistä tehokkaammin, erityisesti uu
distamalla ajoneuvokantaa ja tehostamalla infrastruktuu
rien käyttöä ja liikennemuotojen yhteistoimintaa. Tämä
edellyttää käyttäjä maksaa -periaatteen entistä laajempaa
soveltamista sekä saastuttaja maksaa -periaatteen kehittä
mistä ja täytäntöönpanoa liikennealalla kaikissa liikenne
muodoissa.

(4)

Komissiota kehotettiin Euroopan parlamentin ja neuvos
ton direktiivissä 1999/62/EY (4) esittelemään kaikkien lii
kenneinfrastruktuurin käytöstä aiheutuvien ulkoisten kus
tannusten arviointimalli, jota käytetään vastedes infrast
ruktuurimaksujen laskennan pohjana. Malliin oli määrä
liittää vaikutustenarviointi ulkoisten kustannusten sisällyt
tämisestä hintoihin kaikissa liikennemuodoissa ja strate
gia mallin panemiseksi vaiheittain täytäntöön sekä tarvit
taessa ehdotuksia mainitun direktiivin tarkistamiseksi uu
delleen.

(5)

Liikennepolitiikan kehittämiseksi kestävämpään suuntaan
liikenteen hintojen olisi vastattava entistä paremmin lii
kenneperäisistä ilman pilaantumisesta ja meluhaitoista,
ilmastonmuutoksesta ja kaikkien liikennemuotojen tosi
asiallisen käytön aiheuttamasta ruuhkautumisesta johtuvia
kustannuksia, sillä täten voidaan optimoida infrastruktuu
rin käyttö, vähentää paikallista ympäristön pilaantumista,
hallita ruuhkia ja torjua ilmastonmuutosta taloudelle
mahdollisimman pienin kustannuksin. Tämä edellyttää
kaikissa liikennemuodoissa vaiheittaisia toimia, joissa ote
taan huomioon kunkin liikennemuodon erityispiirteet.

(6)

Liikennemuodoissa on jo alettu sisällyttää ulkoisia kus
tannuksia hintoihin, ja asiaa koskevassa unionin lainsää
dännössä tällainen hintoihin sisällyttäminen otetaan käyt
töön vaiheittain tai sitä ei ainakaan estetä. Tätä kehitystä
on kuitenkin syytä valvoa ja tukea edelleen kaikissa lii
kennemuodoissa yhteisiä periaatteita noudattaen siten,
että samalla otetaan huomioon kunkin liikennemuodon
erityispiirteet.

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 91 artiklan 1 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (1),
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

Kestävän liikenteen edistäminen on keskeinen osa yh
teistä liikennepolitiikkaa. Tämän vuoksi liikenteen osuutta
ilmastonmuutokseen ja liikenteen kielteisiä vaikutuksia,
erityisesti liikkuvuutta haittaavaa ruuhkaa sekä terveydelle
ja ympäristölle vahingollista ilman pilaantumista ja me
luhaittoja, olisi vähennettävä. Lisäksi ympäristönsuojelu
vaatimukset on otettava huomioon unionin muiden po
litiikkojen suunnittelussa ja toteuttamisessa, yhteinen lii
kennepolitiikka mukaan lukien.
Liikenteen kielteisiä vaikutuksia olisi kyettävä vähentä
mään niin, että samalla vältetään aiheuttamasta suhteet
tomia esteitä vapaalle liikkuvuudelle terveen talouskas
vun, sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja alu
eellisen yhteenkuuluvuuden vuoksi.

(1) EUVL C 255, 22.9.2010, s. 92.
(2) EUVL C 120, 28.5.2009, s. 47.
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. maaliskuuta 2009
(EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 345), ja neuvoston ensimmäisen käsit
telyn kanta, vahvistettu 14. helmikuuta 2011 (EUVL C 77 E,
11.3.2011, s. 1). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu
7. kesäkuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvos
ton päätös, tehty 12. syyskuuta 2011.

(4) EYVL L 187, 20.7.1999, s. 42.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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Tieliikennealalla perittävät tietullit ovat infrastruktuurin
käytöstä perittäviä matkan perusteella laskettuja maksuja
ja sellaisina oikeudenmukainen ja tehokas taloudellinen
väline kestävään liikennepolitiikkaan pääsemiseksi, sillä
ne liittyvät välittömästi infrastruktuurin käyttöön, ajoneu
vojen ympäristöominaisuuksiin ja ajoneuvojen käyttö
paikkaan ja -ajankohtaan ja ne voidaan näin ollen asettaa
tasolle, joka vastaa ajoneuvojen tosiasiallisen käytön aihe
uttaman ympäristön pilaantumisen ja ruuhkautumisen
kustannuksia. Tietullit eivät myöskään vääristä kilpailua
sisämarkkinoilla, koska ne peritään kaikilta liikenteenhar
joittajilta riippumatta siitä, mistä jäsenvaltiosta liikenteen
harjoittajat ovat peräisin tai mihin jäsenvaltioon ne ovat
asettautuneet, ja suhteessa tieverkon käyttöasteeseen.

Vaikutustenarvioinnista käy ilmi, että jos sovelletaan tie
tulleja, jotka on laskettu ympäristön pilaantumisen kus
tannusten perusteella ja ruuhkaisten teiden osalta ruuhkaaikoina sovellettavien tietullien suuremman porrastuksen
perusteella, vaikutus liikennejärjestelmään voisi olla
myönteinen ja ilmastonmuutosta koskevan unionin stra
tegian mukainen. Näin voitaisiin vähentää ruuhkia ja pai
kallista ympäristön pilaantumista rohkaisemalla käyttä
mään puhtaampaa ajoneuvoteknologiaa, optimoimalla lo
gistista käyttäytymistä ja vähentämällä tyhjänä ajamista.
Samalla tietullit voisivat vaikuttaa epäsuorasti poltto
aineenkulutuksen vähentämiseen ja edesauttaa ilmaston
muutoksen torjumista.

Tällä direktiivillä ei estetä jäsenvaltioita soveltamasta kan
sallisia sääntöjä maksujen perimiseen muilta tienkäyttä
jiltä, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan.

Liikenneperäisten ilman pilaantumisen ja meluhaittojen
kustannukset, esimerkiksi terveyskustannukset, sairaan
hoito mukaan lukien, sadonmenetykset ja muut tuotan
totappiot sekä sosiaalikustannukset, joudutaan maksa
maan sen jäsenvaltion alueella, jossa liikenne tapahtuu.
Saastuttaja maksaa -periaate toteutetaan ulkoisiin kustan
nuksiin perustuvin maksuin, joiden ansiosta ulkoiset kus
tannukset alenevat.

Tämän direktiivin soveltamiseksi komission suunnitte
lema malli liikenneperäisten ilman pilaantumisen ja me
luhaittojen ulkoisten kustannusten laskemiseksi sisältää
luotettavat menetelmät ja yksikköarvojen vaihteluvälit,
joita voidaan jo nyt käyttää ulkoisista kustannuksista pe
rittävien maksujen laskentaperusteina.

Vähäliikenteisten teiden eriytettyjen maksujen täytäntöön
panon vaatimien järjestelmien kustannuksista ja hyö
dyistä on vielä epävarmuutta. Unionin tasolla on asian
mukaisinta käyttää joustavaa lähestymistapaa niin kauan
kuin epävarmuutta on olemassa. Tällaista joustavaa lähes
tymistapaa käytettäessä jäsenvaltioiden olisi halutessaan
voitava päättää verkon paikallisten ja kansallisten omi
naispiirteiden perusteella, ottavatko ne ulkoisiin kustan
nuksiin perustuvat maksut käyttöön, ja jos ottavat niin
millä teillä.

14.10.2011

(13)

Aikaperusteiset käyttäjämaksut ovat käyttökelpoinen jär
jestelmä käyttäjä maksaa -periaatteen soveltamisessa jo
nyt, kun käyttöön ei ole vielä otettu kuljettuun matkaan
perustuvaa maksujärjestelmää, joka vastaa paremmin inf
rastruktuurin tosiasiallista käyttöä. Päivittäin, viikoittain,
kuukausittain tai vuosittain perittävillä aikaperusteisilla
käyttäjämaksuilla ei pitäisi syrjiä satunnaisia käyttäjiä,
koska suuri osa tällaisista käyttäjistä on todennäköisesti
muita kuin kansallisia liikenteenharjoittajia. Tästä syystä
olisi vahvistettava entistä yksityiskohtaisemmin raskaiden
tavaraliikenteen ajoneuvojen päivittäisten, viikoittaisten,
kuukausittaisten ja vuosittaisten maksujen suhteet.

(14)

Keskipitkällä aikavälillä olisi toteutettava toimia, joilla py
ritään lähentämään kaikissa jäsenvaltioissa käytettävät ul
koisten kustannusten laskentamenetelmät, jotta voitaisiin
varmistaa, että Euroopan rahdinkuljettajat saavat selviä
hintasignaaleja, jotka kannustavat heitä toiminnan opti
mointiin.

(15)

Maksujärjestelmien selkeä ja avoin täytäntöönpano voisi
parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta. Sen vuoksi olisi
vältettävä epäjohdonmukaisia maksujärjestelmiä, jottei
vääristettäisi kansainvälisen tavaraliikenteen kilpailua Eu
roopan laajuisessa tieverkossa tai sen tietyissä osissa eikä
liioin toisiinsa liittyvien tieverkkojen tai moottoriteiden
mahdollisissa muissa osissa, jotka eivät kuulu Euroopan
laajuiseen tieverkkoon. Samoja veloitusperiaatteita olisi
sovellettava varsinkin kaikkiin jäsenvaltion moottoritie
verkon osiin.

(16)

Jäsenvaltioiden olisi voitava halutessaan veloittaa tämän
direktiivin mukainen mahdollisimman suuri osuus inf
rastruktuurikustannuksista ja ulkoisista kustannuksista
tietulleina, mutta niiden olisi myös voitava päättää veloit
taa jommistakummista tai molemmista kustannuksista
vähemmän tai pidättyä veloituksesta niiden osalta koko
naan.

(17)

Määrittäessään tieverkkoa, johon sovelletaan ulkoisista
kustannuksista perittävää maksua, jäsenvaltioiden olisi
voitava päättää olla kantamatta ulkoisista kustannuksista
perittävää maksua tietyiltä teiltä parantaakseen syrjäseutu, sisämaa- ja saarialueiden saavutettavuutta ja kilpailuky
kyä.

(18)

Infrastruktuurimaksua pitäisi voida korottaa ulkoisten
kustannusten perusteella niin, että otetaan huomioon lii
kenneperäisten ilman pilaantumisen ja meluhaittojen kus
tannukset. Tietulleihin sisällytettävä ulkoiseen kustannuk
seen perustuva osuus olisi voitava lisätä infrastruktuurin
käyttökustannuksiin edellyttäen, että kustannusten las
kennassa noudatetaan tiettyjä edellytyksiä, jotta vältettäi
siin kohtuuttomien maksujen periminen.

(19)

Liikenneperäisten ilman pilaantumisen ja meluhaittojen
kustannusten ottamiseksi paremmin huomioon ulkoisiin
kustannuksiin perustuva maksu olisi porrastettava tietyy
peittäin ja ajoneuvotyypeittäin sekä, kun kyse on melusta,
kyseessä olevan ajankohdan perusteella.

14.10.2011
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(20)

Ruuhkilla on haitallinen vaikutus, koska niissä menee
kaikkien tienkäyttäjien osalta hukkaan aikaa ja polttoai
netta. Infrastruktuurimaksuja eriyttämällä voidaan hallita
ruuhkautumista, edellyttäen että eriytetyt tietullit toimivat
selkeänä ja merkityksellisenä hintasignaalina, joka saa
tienkäyttäjät muuttamaan käyttäytymistään ja välttämään
ruuhkaisia tieosuuksia ruuhka-aikoina.

(21)

Kun tietyllä tieosuudella sovelletaan porrastusta ruuhkien
vähentämiseksi, porrastus olisi suunniteltava ja sitä olisi
sovellettava siten, ettei se vaikuta tuloihin ja että tarjotaan
huomattavia taloudellisia etuja niille liikenteenharjoitta
jille, jotka käyttävät kyseistä tieosuutta muina kuin
ruuhka-aikoina, verrattuna niihin, jotka käyttävät sitä
ruuhka-aikoina.

(22)

Ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25 päivänä
kesäkuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neu
voston direktiivi 2002/49/EY (1) toimii jo lähtökohtana
kehitettäessä ja viimeisteltäessä ajoneuvojen ja infrastruk
tuurin aiheuttamaa melua koskevia unionin toimenpi
teitä, koska siinä velvoitetaan toimivaltaiset viranomaiset
laatimaan strategiset melukartat pääteistä sekä laatimaan
toimintasuunnitelmat melun vähentämiseksi, jos altistu
minen voi aiheuttaa haittavaikutuksia ihmisten tervey
delle.

(23)

Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää unionin
puitteita sen varmistamiseksi, että liikenneperäisten ilman
pilaantumisen ja meluhaittojen paikallisten kustannusten
sekä ruuhkien perusteella asetetut tiemaksut ovat avoi
mia, oikeasuhteisia ja syrjimättömiä. Kyseisissä puitteissa
olisi määriteltävä yhteiset veloitusperiaatteet, laskentame
netelmät ja ulkoisten kustannusten enimmäismäärät ja
yksikköarvot, jotka perustuvat tunnustettuihin tieteellisiin
menetelmiin, sekä menettelyt, joilla tietullijärjestelmistä
ilmoitetaan ja tiedotetaan komissiolle.

(24)

Jos jäsenvaltio nimeää viranomaisen asettamaan ulkoisiin
kustannuksiin perustuvan maksun, kyseiselle viranomai
selle ei saisi olla etua maksun asettamisesta kohtuutto
malle tasolle, ja kyseisen viranomaisen olisi tämän vuoksi
oltava riippumaton elimestä, joka kerää ja hallinnoi tie
tulleista saatavia tuloja.

(25)

Liikennekäytävä, jossa korotus on mahdollinen, voi sisäl
tää kohtuullisella etäisyydellä samansuuntaisia ja suoraan
kilpailevia vuoristoalueiden tieosuuksia, joille liikenne voi
siirtyä korotuksen käyttöönoton myötä. Rajat ylittävissä
hankkeissa asianomaisten jäsenvaltioiden ja komission
olisi sovittava tämän järjestelyn soveltamisesta.

(26)

Jotta unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenne
verkon kehittämiseksi 7 päivänä heinäkuuta 2010 anne
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o
661/2010/EU (2) liitteessä III yksilöityjen Euroopan edun
mukaisten ensisijaisten hankkeiden rakentaminen asetet

(1) EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12.
(2) EUVL L 204, 5.8.2010, s. 1.
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taisiin etusijalle, jäsenvaltioiden, jotka voivat soveltaa ko
rotusta, olisi käytettävä tätä vaihtoehtoa ennen ulkoisiin
kustannuksiin perustuvan maksun perimistä. Jotta käyttä
jiltä ei perittäisi kohtuuttomia maksuja, ulkoisiin kustan
nuksiin perustuvaa maksua ei pitäisi yhdistää tietullin
korotukseen, elleivät ulkoiset kustannukset ole suurem
mat kuin jo perityn korotuksen määrä. Tällaisessa ta
pauksessa on asianmukaista vähentää korotuksen määrä
ulkoisiin kustannuksiin perustuvasta maksusta.

(27)

Ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun vähennykset
ja alennukset olisi kiellettävä, koska olisi olemassa mer
kittävä riski, että niillä syrjitään perusteettomasti tiettyjä
käyttäjäryhmiä.

(28)

Kannustimia voitaisiin alueellisen yhteenkuuluvuuden
sekä syrjäseutu-, sisämaa- ja saarialueiden saavutettavuu
den ja kilpailukyvyn vuoksi sallia, jos matkoihin sisältyy
kalliita liikennemuotosiirtymiä esimerkiksi tieliikenteestä
meriliikenteeseen ja takaisin, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
asiaankuuluvien valtiontukea koskevien määräysten sovel
tamista.

(29)

Olisi oltava mahdollista sallia infrastruktuurimaksun vä
hennykset tai alennukset tietyissä olosuhteissa kaikille
käyttäjäryhmille, kuten säännöllisille käyttäjille tai säh
köisten tietullijärjestelmien käyttäjille.

(30)

Ulkoisten kustannusten periminen tietulleina vaikuttaa
tehokkaammin käyttäjien päätöksiin, jos nämä ovat tie
toisia tällaisista kustannuksista. Sen vuoksi nämä kustan
nukset olisi mainittava erikseen tietullien kerääjän anta
massa ilmoituksessa, laskussa tai vastaavassa asiakirjassa.
Tällaisen asiakirjan avulla liikenteenharjoittajat voivat
myös helpommin siirtää ulkoisiin kustannuksiin perustu
van maksun kustannukset rahtaajalle tai muille asiak
kaille.

(31)

Sähköisten tietullijärjestelmien käyttö on suotavaa, jotta
turvattaisiin liikenteen sujuvuus ja vältyttäisiin tietullipuo
meille muodostuvien jonojen haitallisilta vaikutuksilta
paikalliseen ympäristöön. Sen vuoksi on suotavaa periä
ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu tällaisten järjes
telmien avulla sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteen
toimivuudesta yhteisössä 29 päivänä huhtikuuta 2004
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/52/EY (3) mukaisesti. Komission olisi sisämarkki
noiden moitteettoman toiminnan helpottamiseksi valvot
tava, että direktiivin 2004/52/EY osalta edistytään sovi
tun määräajan kuluessa sellaisen todellisen eurooppalai
sen sähköisen tietullijärjestelmän käyttöönotossa, jolla ra
joitetaan tietyn ajoneuvon sähköisten tietullilaitteiden
määrä yhteen laitteeseen, joka on täysin yhteensopiva
kaikkien jäsenvaltioiden sähköisten maksunkeruujärjestel
mien kanssa.

(3) EUVL L 166, 30.4.2004, s. 124.
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Vaikka päättäminen kansallisista julkisista menoista,
myös tätä direktiiviä soveltamalla saatujen tulojen käy
töstä, kuuluu jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen mu
kaisesti, ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun tu
ottamat lisätulot tai näitä tuloja vastaava määrä olisi tä
män direktiivin liikennepoliittisten tavoitteiden mukaisesti
käytettävä liikennealan eduksi ja kestävän liikkuvuuden
edistämiseen yleisesti. Tällaisilla hankkeilla olisi tästä
syystä pyrittävä muun muassa helpottamaan tehokasta
hinnoittelua, vähentämään tieliikenteen aiheuttamaa ym
päristön pilaantumista sen lähteellä, lieventämään sen vai
kutuksia, parantamaan ajoneuvojen hiilidioksidi- ja ener
giatehokkuutta, kehittämään liikenteen käyttäjille vaihto
ehtoista infrastruktuuria, optimoimaan logistiikkaa tai
parantamaan liikenneturvallisuutta.

Jotta edistettäisiin tietullijärjestelyjen yhteentoimivuutta ja
edellyttäen, että tietyt ehdot täyttyvät, kahden tai useam
man jäsenvaltion olisi sallittava ottaa yhteistyössä käyt
töön yhteiset tietullijärjestelmät.

Komission olisi toimitettava hyvissä ajoin Euroopan par
lamentille ja neuvostolle kattava arvio kokemuksista, joita
on kertynyt jäsenvaltioissa, jotka soveltavat ulkoisiin kus
tannuksiin perustuvaa maksua ja/tai infrastruktuurimak
sua tämän direktiivin mukaisesti.

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa
ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä
11 päivänä heinäkuuta 2006 annetussa neuvoston ase
tuksessa (EY) N:o 1083/2006 (1) säädetään, että käyttäjien
maksettavaksi tulevista maksuista saadut tulot on otettava
huomioon rahoitusvajeen määrittelyssä, kun kyseessä on
tuloja tuottava hanke. Ulkoisiin kustannuksiin perustu
vien maksujen tuottamia tuloja ei kuitenkaan pitäisi ottaa
huomioon laskettaessa rahoitusvajetta, koska kyseiset tu
lot olisi käytettävä hankkeisiin, joilla vähennetään tielii
kenteen aiheuttamaa ympäristön pilaantumista sen läh
teellä, lievennetään sen vaikutuksia, parannetaan ajoneu
vojen hiilidioksidi- ja energiatehokkuutta sekä kehitetään
liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruktuuria.

Käyttäessään vaihtoehtoisia tieteellisiä menetelmiä ulkoi
siin kustannuksiin perustuvien maksujen laskemiseen jä
senvaltioiden olisi voitava ottaa huomioon ulkoisvaiku
tusten rahallisten kustannusten arvojen laskentamenetel
mät, jotka esitetään julkaisussa ”Handbook on estimation
of external cost in the transport sector” (2), joka sisältää
katsauksen ulkoisten kustannusten arvioinnin viimeisim
piin teorioihin ja käytäntöön.
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countries” kuvatuilla vuoristoalueilla olisi sallittava korke
ammat ulkoisiin kustannuksiin perustuvat maksut, jos
objektiiviset tieteelliset tiedot osoittavat, että ilman pi
laantuminen ja meluhaitat aiheuttavat näillä vuoristoalu
eilla suurempaa vahinkoa maantieteellisten olosuhteiden
ja fyysisten ilmiöiden kuten teiden kaltevuuden, lämpöti
lan inversioiden ja laaksojen amfiteatterivaikutuksen joh
dosta.
(38)

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen
täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöön
panovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä
ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat
komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä hel
mikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU) N:o 182/2011 (3) mukaisesti.

(39)

Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädösvallan siir
ron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan
mukaisesti tiettyjen liitteisiin tehtävien mukautusten
osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmis
tellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asi
antuntijatasolla.

(40)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen
sopimuksen (4) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioita roh
kaistaan laatimaan itselleen ja unionin edun vuoksi omia
taulukoitaan, joissa esitetään mahdollisuuksien mukaan
tämän direktiivin ja sen osaksi kansallista lainsäädäntöä
saattamista varten hyväksyttyjen toimenpiteiden vastaa
vuus, ja julkistamaan ne.

(41)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän
direktiivin tavoitetta eli rohkaisemista soveltamaan ulkoi
siin kustannuksiin perustuvia eriytettyjä maksuja liiken
teen kehittämiseksi kestävämpään suuntaan, vaan se voi
daan liikenteen rajat ylittävän ulottuvuuden merkittävyy
den vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuus
periaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei
ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi
tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivi 1999/62/EY seuraavasti:
1) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

(37)

Euroopan komission vuonna 2004 tilaamassa tutkimuk
sessa ”Mountain Areas in Europe: Analysis of mountain
areas in EU Member States, acceding and other European

(1) EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.
(2) http://ec.europa.eu/transport/costs/handbook/index_en.htm.

a) Lisätään alakohta seuraavasti:
(3) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
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”ad) ’moottoritiellä’ tietä, joka on erityisesti suunniteltu
ja rakennettu moottoriajoneuvoliikennettä varten ja
jolle sen varrella olevilta kiinteistöiltä ei ole välittö
miä liittymiä ja
i) jolla on, yksittäisiä alueita lukuun ottamatta tai
muutoin kuin tilapäisesti, molempiin ajosuun
tiin kulkevat erilliset ajoradat, jotka erotetaan
toisistaan joko maa-alueella, jota ei ole tarkoi
tettu liikenteelle, tai poikkeustapauksissa jollain
muulla tavalla;
ii) joka ei risteä samassa tasossa minkään tien,
rautatien, raitiotien, pyörätien tai jalankulkutien
kanssa; ja
iii) joka on erityisesti osoitettu moottoritieksi;”.
b) Korvataan b ja ba alakohta seuraavasti:
”b) ’tietullilla’ tiettyä määrää, joka ajoneuvosta on mak
settava tietyssä infrastruktuurissa kuljetun matkan ja
ajoneuvotyypin perusteella ja joka sisältää infrast
ruktuurimaksun ja/tai ulkoisiin kustannuksiin perus
tuvan maksun;
ba) ’infrastruktuurimaksulla’ maksua, joka on tarkoitettu
infrastruktuuriin liittyvien, jäsenvaltiolle aiheutunei
den rakentamis-, ylläpito-, käyttö- ja kehittämiskus
tannusten korvaamiseen;”.
c) Lisätään alakohdat seuraavasti:
”bb) ’ulkoisiin kustannuksiin perustuvalla maksulla’ mak
sua, joka on tarkoitettu liikenneperäiseen ilman pi
laantumiseen ja/tai liikenneperäisiin meluhaittoihin
liittyvien, jäsenvaltiossa aiheutuneiden kustannusten
kattamiseen;
bc) ’liikenneperäisen ilman pilaantumisen kustannuk
silla’ sellaisten vahinkojen kustannuksia, jotka joh
tuvat hiukkaspäästöistä sekä otsonia muodostavien
yhdisteiden kuten typen oksidien ja haihtuvien or
gaanisten yhdisteiden päästöistä ajoneuvoa käytettä
essä;
bd) ’liikenneperäisten meluhaittojen kustannuksilla’ sel
laisten vahinkojen kustannuksia, jotka johtuvat ajo
neuvojen tuottamasta tai ajoneuvojen ja tienpinnan
vuorovaikutuksessa syntyvästä melusta;
be) ’painotetulla keskimääräisellä infrastruktuurimak
sulla’ infrastruktuurimaksun kokonaistuloja tiettynä
aikana jaettuna maksun kohteena olevilla tieosuuk
silla matkustettujen ajoneuvokilometrien määrällä
samana aikana;
bf) ’painotetulla keskimääräisellä ulkoisiin kustannuk
siin perustuvalla maksulla’ ulkoisiin kustannuksiin
perustuvan maksun kokonaistuloja tiettynä aikana
jaettuna maksun kohteena olevilla tieosuuksilla
matkustettujen ajoneuvokilometrien määrällä sa
mana aikana;”.
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d) Korvataan d alakohta seuraavasti:
”d) ’ajoneuvolla’ moottoriajoneuvoa tai auton ja puoli
perävaunun yhdistelmää, joka on tarkoitettu tai jota
käytetään tavarankuljetukseen maanteillä ja jonka
suurin sallittu kokonaispaino on yli 3,5 tonnia;”.
2) Korvataan 7, 7 a ja 7 b artikla seuraavasti:
”7 artikla
1.
Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön
tietullit ja/tai käyttäjämaksut Euroopan laajuisessa tiever
kossa tai sen tietyissä osissa ja lisäksi kaikissa muissa moot
toritieverkkonsa osissa, jotka eivät kuulu Euroopan laajui
seen tieverkkoon, tämän artiklan 2–5 kohdassa sekä 7 a–7
k artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklan 1 a kohdan sovelta
mista. Tämä ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen soveltaa
Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta noudat
taen tietulleja ja/tai käyttäjämaksuja muilla teillä, edellyttäen
ettei tietullien ja/tai käyttäjämaksujen veloittamisella tällai
silla muilla teillä syrjitä kansainvälistä liikennettä ja ettei se
johda kilpailun vääristymiseen liikenteenharjoittajien välillä.
2.
Jäsenvaltiot eivät saa kantaa miltään tietyltä ajoneuvo
luokalta sekä tietullia että käyttäjämaksua yksittäisen tieo
suuden käytöstä. Jäsenvaltio, joka kantaa tieverkossaan
käyttäjämaksua, voi kuitenkin kantaa myös tietulleja silto
jen, tunnelien ja vuoristosolien käytöstä.
3.
Tietullit ja käyttäjämaksut eivät saa olla suoraan ei
vätkä välillisesti syrjiviä perustein, jotka johtuvat liikenteen
harjoittajan kansallisuudesta, jäsenvaltiosta tai kolmannesta
maasta, johon liikenteenharjoittaja on sijoittautunut tai
jossa ajoneuvo on rekisteröity, taikka kuljetuksen alkupe
rästä tai määräpaikasta.
4.
Jäsenvaltiot voivat säätää tietullien tai käyttäjämaksu
jen määrien alentamisesta tai tietullin tai käyttäjämaksun
maksuvelvoitetta koskevista vapautuksista niiden ajoneuvo
jen osalta, jotka on tieliikenteen valvontalaitteista
20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 3821/85 (*) nojalla vapautettu valvontalaitteiden
asentamis- ja käyttövelvoitteesta, sekä tapauksissa, jotka
kuuluvat tämän direktiivin 6 artiklan 2 kohdan a ja b ala
kohdan soveltamisalaan, mainituissa kohdissa säädetyin
edellytyksin.
5.
Jäsenvaltio voi päättää soveltaa tietulleja ja/tai käyttä
jämaksuja ainoastaan ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu
kokonaispaino on vähintään 12 tonnia, jos se katsoo,
että soveltamisen ulottaminen alle 12 tonnin painoisiin
ajoneuvoihin muun muassa
a) aiheuttaisi liikenteen siirtymästä johtuvia huomattavia
haittavaikutuksia liikenteen sujuvuuden, ympäristön,
melutason, ruuhkautumisen, terveyden tai liikennetur
vallisuuden kannalta;
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b) aiheuttaisi hallinnollisia kuluja, jotka ovat enemmän
kuin 30 prosenttia soveltamisalaa laajentamalla saa
tavista lisätuloista.
Jäsenvaltioiden, jotka päättävät soveltaa tietulleja ja/tai käyt
täjämaksuja ainoastaan ajoneuvoihin, joiden suurin sallittu
kokonaispaino on vähintään 12 tonnia, on ilmoitettava
päätöksestään ja sen perusteluista komissiolle.
7 a artikla
1.
Käyttäjämaksujen on oltava oikeassa suhteessa infrast
ruktuurin käytön kestoon niin, ettei liitteessä II säädettyjä
määriä ylitetä, ja niiden on oltava voimassa päivän, viikon,
kuukauden tai vuoden. Kuukausimaksu saa olla korkeintaan
10 prosenttia vuosimaksun määrästä, viikkomaksu saa olla
korkeintaan 5 prosenttia vuosimaksun määrästä ja päivä
maksu saa olla korkeintaan 2 prosenttia vuosimaksun mää
rästä.
Jäsenvaltio voi päättää kantaa ainoastaan vuosimaksuja ky
seisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyistä ajoneuvoista.
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3.
Liikenneperäisestä ilman pilaantumisesta aiheutuviin
ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua ei sovelleta ajo
neuvoihin, jotka täyttävät kaikkein tiukimmat Euro-päästö
normit, ennen kuin neljän vuoden kuluttua näiden normien
käyttöönottoa koskevissa säännöissä vahvistetuista sovelta
misajankohdista.
4.
Asianomaisen jäsenvaltion on vahvistettava ulkoisiin
kustannuksiin perustuvan maksun määrä. Jos jäsenvaltio
nimeää viranomaisen hoitamaan tätä tehtävää, kyseisen vi
ranomaisen on oltava oikeudellisesti ja taloudellisesti riip
pumaton maksun tai sen osan hallinnoinnista tai keruusta
vastaavasta organisaatiosta.
7 d artikla
Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittävät tavallista
lainsäätämisjärjestystä noudattaen vuoden kuluessa tulevien
tiukempien Euro-päästönormien hyväksymisestä niitä vasta
avat liitteessä III b olevat enimmäisarvot.
7 e artikla

2.
Jäsenvaltioiden on vahvistettava kaikkia ajoneuvo
luokkia koskevat käyttäjämaksut, mukaan lukien hallinto
kulut, tasolle, joka ei ylitä liitteessä II säädettyjä enimmäis
määriä.

1.
Jäsenvaltioiden on laskettava infrastruktuurimaksun
enimmäistaso käyttämällä liitteessä III esitettyihin laskennan
perusperiaatteisiin perustuvaa menetelmää.

7 b artikla

2.
Käyttöoikeusmaksujen osalta infrastruktuurimaksun
enimmäistason on oltava samansuuruinen tai alempi kuin
se taso, joka olisi saatu käyttämällä liitteessä III esitettyihin
laskennan perusperiaatteisiin perustuvaa menetelmää. Tason
vastaavuuden arviointi on tehtävä käyttöoikeussopimuksen
luonteeseen sopivan, riittävän pitkän viiteajanjakson perus
teella.

1.
Infrastruktuurimaksun on perustuttava infrastruktuu
rikustannusten kattamisen periaatteeseen. Painotetun keski
määräisen infrastruktuurimaksun on perustuttava kyseisen
infrastruktuuriverkon rakennus-, käyttö-, kunnossapito- ja
kehittämiskustannuksiin. Painotettuun keskimääräiseen inf
rastruktuurimaksuun voidaan sisällyttää myös pääoman
tuotto ja/tai markkinaehtoinen voittomarginaali.
2.
Huomioon otettavien kustannusten on liityttävä sii
hen verkkoon tai verkon osaan, jolta infrastruktuurimaksu
peritään, ja niihin ajoneuvoihin, joilta infrastruktuurimaksu
peritään. Jäsenvaltiot voivat päättää periä ainoastaan pro
senttiosuuden näistä kustannuksista.
7 c artikla
1.
Ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu voi perustua
liikenneperäisen ilman pilaantumisen kustannuksiin. Tieo
suuksilla, jotka sijaitsevat alueilla, joilla väestö altistuu tielii
kenneperäisille meluhaitoille, ulkoisiin kustannuksiin perus
tuva maksu voi sisältää liikenneperäisten meluhaittojen kus
tannukset.
Ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu on porrastettava
ja määritettävä liitteessä III a esitettyjä vähimmäisvaatimuk
sia ja menetelmiä sekä liitteessä III b esitettyjä enimmäis
arvoja noudattaen.
2.
Huomioon otettavien kustannusten on liityttävä sii
hen verkkoon tai verkon osaan, jolta ulkoisiin kustannuk
siin perustuva maksu peritään, ja niihin ajoneuvoihin, joilta
ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu peritään. Jäsenval
tiot voivat päättää periä ainoastaan prosenttiosuuden näistä
kustannuksista.

3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyt velvoitteet eivät koske
tietullijärjestelyjä, jotka olivat jo käytössä 10 päivänä kesä
kuuta 2008 tai joiden osalta on vastaanotettu tarjouksia tai
vastauksia pyyntöihin käydä neuvotteluja neuvottelumenet
telyn puitteissa julkisen hankintamenettelyn perusteella en
nen 10 päivää kesäkuuta 2008, niin kauan kuin kyseiset
järjestelyt pysyvät voimassa ja edellyttäen, ettei niitä mer
kittävästi muuteta.
7 f artikla
1.
Erityisiä tieosuuksia koskevia infrastruktuurimaksuja
voidaan korottaa poikkeuksellisissa tapauksissa vuoristoalu
eiden infrastruktuurin osalta sen jälkeen, kun asiasta on
ilmoitettu komissiolle, jos näillä tieosuuksilla esiintyy äkil
lisiä ruuhkia tai jos ajoneuvojen käyttö näillä tieosuuksilla
aiheuttaa merkittäviä ympäristövahinkoja, edellyttäen että
a) korotuksen tuottamat tulot investoidaan unionin suun
taviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämi
seksi 7 päivänä heinäkuuta 2010 tehdyn Euroopan par
lamentin ja neuvoston päätöksen N:o 661/2010/EU (**)
liitteessä III lueteltujen sellaisten Euroopan edun kan
nalta ensisijaisten hankkeiden rahoittamiseen, jotka edis
tävät suoraan kyseisen ruuhkautumisen tai ympäristöva
hingon lievittämistä ja jotka sijaitsevat samassa liikenne
käytävässä kuin tieosuus, johon korotusta sovelletaan;
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b) korotus on enintään 15 prosenttia 7 b artiklan 1 koh
dan ja 7 e artiklan mukaisesti lasketusta painotetusta
keskimääräisestä infrastruktuurimaksusta, paitsi jos saa
dut tulot investoidaan Euroopan edun kannalta ensisi
jaisten hankkeiden rajat ylittäville osuuksille, joihin sisäl
tyy infrastruktuuria vuoristoalueilla, jolloin korotus saa
olla enintään 25 prosenttia;
c) korotuksen soveltaminen ei johda kaupallisen liikenteen
epäoikeudenmukaiseen kohteluun muihin tienkäyttäjiin
verrattuna;
d) tiedot korotuksen tarkasta soveltamispaikasta ja näyttö a
alakohdassa tarkoitettujen ensisijaisten hankkeiden ra
hoituspäätöksestä toimitetaan komissiolle ennen koro
tuksen soveltamista; ja
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neuvoilta perittävä maksu. Voimassa olevat käyttöoikeusso
pimukset on vapautettu tästä vaatimuksesta siihen asti kun
sopimus uusitaan.
Jäsenvaltio voi kuitenkin myöntää poikkeuksen infrastruk
tuurin porrastamista koskevasta vaatimuksesta, jos
i) se vaarantaisi vakavasti sen alueella käytössä olevien
tietullijärjestelmien yhdenmukaisuuden;
ii) erisuuruisten maksujen käyttöönotto ei olisi teknisesti
toteutettavissa asianomaisessa tietullijärjestelmässä;
iii) se johtaisi saastuttavimpien ajoneuvojen siirtymään sekä
kielteisiin vaikutuksiin liikenneturvallisuuteen ja kansan
terveyteen; tai

e) jakso, jolla korotusta sovelletaan, määritetään ja rajataan
ennakolta, ja se on tulo-odotusten osalta korotuksesta
saatavilla tuloilla osarahoitettavien hankkeiden rahoitus
suunnitelmien ja kustannus–hyöty-analyysin mukainen.

iv) tietulliin sisältyy ulkoisiin kustannuksiin perustuva
maksu.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan uusiin rajat ylittäviin
hankkeisiin, jos kaikki kyseiseen hankkeeseen osallistuvat
jäsenvaltiot niin sopivat.

2.
Jos kuljettaja tai tapauksen mukaan liikenteenharjoit
taja ei tarkastuksessa pysty esittämään ajoneuvoa koskevia
asiakirjoja, joita tarvitaan ajoneuvon Euro-päästöluokan var
mistamiseksi, jäsenvaltiot voivat soveltaa korkeimpia perit
täviä tietulleja.

2.
Jäljempänä olevan 7 g artiklan mukaisesti porrastet
tuun infrastruktuurimaksuun voidaan soveltaa korotusta.
3.
Vastaanotettuaan korotuksen soveltamista suunnitte
levalta jäsenvaltiolta tarvittavat tiedot komissio toimittaa
nämä tiedot 9 c artiklassa tarkoitetun komitean jäsenille.
Jos komissio katsoo, ettei suunniteltu korotus täytä 1 koh
dassa säädettyjä vaatimuksia tai että suunnitellulla korotuk
sella on merkittäviä haittavaikutuksia syrjäseutualueiden ta
louskehitykselle, se voi hylätä kyseisen jäsenvaltion esittä
mät maksusuunnitelmat tai pyytää niiden muuttamista.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 c artiklan
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudat
taen.
4.
Tieosuuksilla, joilla 1 kohdan mukaiset korotuksen
soveltamisen edellytykset täyttyvät, jäsenvaltiot eivät saa
periä ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua, ellei ko
rotusta sovelleta.
5.
Korotuksen määrä on vähennettävä 7 c artiklan mu
kaisesti lasketusta ulkoisiin kustannuksiin perustuvan mak
sun määrästä lukuun ottamatta ajoneuvoja Euro-päästöluo
kissa 0, I ja II 15 päivästä lokakuuta 2011 ja Euro-päästö
luokassa III vuodesta 2015 alkaen. Kaikki korotuksen ja
ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen samanaikai
sen soveltamisen tuottamat tulot investoidaan päätöksen
N:o 661/2010/EU liitteessä III lueteltujen Euroopan edun
kannalta ensisijaisten hankkeiden rahoittamiseen.
7 g artikla
1.
Jäsenvaltioiden on porrastettava infrastruktuurimaksu
ajoneuvon Euro-päästöluokan mukaan niin, ettei infrastruk
tuurimaksu ole yli 100:aa prosenttia korkeampi kuin vas
taavilta kaikkein ankarimmat päästönormit täyttäviltä ajo

Poikkeuksista tai vapautuksista on ilmoitettava komissiolle.

3.
Infrastruktuurimaksu voidaan porrastaa myös ruuh
kien vähentämiseksi, infrastruktuurin vahingoittumisen mi
nimoimiseksi ja asianomaisen infrastruktuurin käytön opti
moimiseksi tai liikenneturvallisuuden edistämiseksi edellyt
täen, että
a) porrastus on avoin, julkinen ja kaikkien käyttäjien saa
tavilla tasavertaisin edellytyksin;
b) porrastusta sovelletaan kellonajan, viikonpäivän tai vuo
denajan mukaan;
c) infrastruktuurimaksu on enintään 175 prosenttia 7 b ar
tiklassa tarkoitetun painotetun keskimääräisen infrast
ruktuurimaksun enimmäistasosta;
d) ruuhka-ajat, joiden aikana peritään korkeampia infrast
ruktuurimaksuja ruuhkien vähentämiseksi, eivät ylitä
kestoltaan viittä tuntia päivässä;
e) ruuhkaisella tieosuudella porrastus suunnitellaan ja sitä
sovelletaan avoimesti ja siten, ettei se vaikuta tuloihin,
tarjoamalla alennettuja tietulleja niille liikenteenharjoitta
jille, jotka käyttävät kyseistä tieosuutta muina kuin
ruuhka-aikoina, ja korotettuja tietulleja niille liikenteen
harjoittajille, jotka käyttävät tätä samaa tieosuutta
ruuhka-aikoina; ja
f) jäsenvaltio, joka haluaa ottaa käyttöön tällaisen porras
tuksen tai muuttaa käytössä olevaa porrastusta, ilmoittaa
siitä komissiolle ja antaa sille tarvittavat tiedot sen var
mistamiseksi, että edellytykset täyttyvät. Saamiensa tie
tojen perusteella komissio julkistaa ja saattaa säännölli
sesti ajan tasalle luettelon, joka sisältää porrastuksen
soveltamisajat ja niitä vastaavat maksut.
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4.
Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen porrastusten
tarkoituksena ei ole lisätulojen saaminen tietulleja peri
mällä. Mahdollinen tulojen suunnittelematon kasvu on ta
sattava porrastuksen rakenteeseen tehtävillä muutoksilla,
jotka on toteutettava kahden vuoden kuluessa sen tilivuo
den päättymisestä, jonka aikana lisätulo on syntynyt.
7 h artikla
1.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeis
tään kuusi kuukautta ennen uuden infrastruktuurimaksuja
koskevan tietullijärjestelyn täytäntöönpanoa
a) muiden kuin käyttöoikeusmaksuja edellyttävien tietulli
järjestelyjen osalta
— infrastruktuurin eri kustannustekijöiden laskennassa
sovellettavat yksikköarvot ja muut parametrit, ja
— selkeät tiedot tietullijärjestelyjen piiriin kuuluvista
ajoneuvoista, kussakin kustannuslaskennassa käytet
tävä verkon tai sen osan maantieteellinen laajuus
sekä prosenttiosuus kustannuksista, jotka on tarkoi
tus kattaa;
b) käyttöoikeusmaksuja
osalta

edellyttävien

tietullijärjestelyjen

— käyttöoikeussopimukset tai tällaisiin sopimuksiin
tehdyt merkittävät muutokset,
— perustapaus, jonka perusteella luvan myöntäjä on
laatinut julkisia rakennusurakoita sekä julkisia ta
vara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten te
komenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä
maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (***) liitteessä
VII B tarkoitetun käyttöoikeusurakkaa koskevan il
moituksen; perustapauksen on sisällettävä käyttö
oikeuden mukainen 7 b artiklan 1 kohdassa mää
ritelty kustannusarvio, ajoneuvotyypeittäin jaoteltu
liikenne-ennuste, suunnitellut tietullien tasot sekä
käyttöoikeussopimuksen piiriin kuuluvan verkon
maantieteellinen laajuus.
2.
Komissio antaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun
se on vastaanottanut kaikki tarvittavat tiedot 1 kohdan
mukaisesti, lausunnon siitä, onko 7 e artiklan mukaisia
velvoitteita noudatettu. Komission lausunnot toimitetaan
9 c artiklassa tarkoitetulle komitealle.
3.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen uu
den ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja koskevan
tietullijärjestelyn täytäntöönpanoa
a) tarkat tiedot siitä, millä tieosuuksilla ulkoisiin kustan
nuksiin perustuvaa maksua on tarkoitus periä, sekä ajo
neuvoluokista, tietyypeistä ja tarkoista ajankohdista, joi
den mukaan ulkoisiin kustannuksiin perustuva maksu
porrastetaan;
b) painotetun keskimääräisen ulkoisiin kustannuksiin pe
rustuvan maksun suunniteltu määrä ja suunnitellut ko
konaistulot;
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c) tarvittaessa sen viranomaisen nimi, joka on 7 c artiklan
4 kohdan mukaisesti nimetty maksun määrän vahvista
mista varten, ja sen edustajan nimi;
d) parametrit, luvut ja tiedot, joiden avulla voidaan osoit
taa, miten liitteessä III a esitettyä laskentamenetelmää on
tarkoitus soveltaa.
4.
Komissio tekee päätöksen siitä, onko 7 b, 7 c tai 7 j
artiklan tai 9 artiklan 2 kohdan velvoitteet täytetty, viimeis
tään
a) kuuden kuukauden kuluttua 3 kohdassa tarkoitettujen
tietojen toimittamisesta; tai
b) tapauksen mukaan lisäksi kolmen kuukauden kuluttua
komission 3 kohdan nojalla pyytämien lisätietojen vas
taanottamisesta.
Asianomaisen jäsenvaltion on mukautettava ehdotettua ul
koisiin kustannuksiin perustuvaa maksua päätöksen nou
dattamiseksi. Komission päätös toimitetaan 9 c artiklassa
tarkoitetulle komitealle, Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle.
7 i artikla
1.
Jäsenvaltiot eivät saa säätää tietulliin sisältyvän ulkoi
siin kustannuksiin perustuvan maksun vähennyksistä tai
alennuksista minkään käyttäjän osalta.
2.
Jäsenvaltiot voivat säätää infrastruktuurimaksun vä
hennyksistä tai alennuksista edellyttäen, että
a) tuloksena oleva maksurakenne on oikeasuhteinen, julki
nen ja käyttäjien saatavilla tasavertaisin edellytyksin, eikä
se aiheuta muille käyttäjille lisäkustannuksia korkeam
pien tietullien muodossa;
b) tällaiset vähennykset tai alennukset johtavat tosiasialli
siin säästöihin hallintokuluissa; ja
c) ne eivät ole enempää kuin 13 prosenttia sellaisten vas
taavien ajoneuvojen maksamasta infrastruktuurimak
susta, joilla ei ole oikeutta vähennykseen tai alennuk
seen.
3.
Ellei 7 g artiklan 3 kohdan b alakohdassa ja 7 g ar
tiklan 4 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu,
tietullien määriä voidaan poikkeustapauksissa eli päätöksen
N:o 661/2010/EU liitteessä III yksilöityjen Euroopan edun
kannalta erittäin tärkeiden hankkeiden osalta porrastaa
muulla tavoin kyseisten hankkeiden kaupallisen elinkelpoi
suuden turvaamiseksi silloin, kun ne joutuvat välittömään
kilpailuun muiden ajoneuvoliikennemuotojen kanssa. Tu
loksena olevan maksurakenteen on oltava lineaarinen, oi
keasuhteinen, julkinen ja kaikkien käyttäjien saatavilla tasa
vertaisin edellytyksin, eikä se saa aiheuttaa muille käyttäjille
lisäkustannuksia korkeampien tietullien muodossa. Komis
sio tarkistaa, että nämä edellytykset täyttyvät ennen kuin
kyseinen maksurakenne pannaan täytäntöön.
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7 j artikla
1.
Tietulleja ja käyttäjämaksuja on sovellettava ja kerät
tävä ja niiden maksamista valvottava siten, että aiheutetaan
mahdollisimman vähän häiriötä liikenteen sujuvuudelle ja
vältetään pakollista valvontaa tai tarkastuksia unionin sisä
rajoilla. Jäsenvaltioiden on tätä varten tehtävä yhteistyötä
sellaisten menetelmien vahvistamiseksi, joiden avulla liiken
teenharjoittajilla on ympäri vuorokauden mahdollisuus
maksaa tietullit ja käyttäjämaksut tavanomaisia maksuväli
neitä käyttäen ainakin tärkeimmissä myyntipisteissä jäsen
valtioissa, joissa maksuja sovelletaan, sekä näiden jäsenval
tioiden ulkopuolella. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä,
että tietullien ja käyttäjämaksujen maksupaikoilla on riittä
vät tilat ja laitteet tavanomaisten liikenneturvallisuusnor
mien ylläpitämiseksi.
2.
Tietullien ja käyttäjämaksujen keruujärjestelyt eivät
saisi taloudellisesti tai muutoin asettaa tieverkon satunnaisia
käyttäjiä perusteettomasti epäedulliseen asemaan. Erityisesti
jos jäsenvaltio kerää tietullit tai käyttäjämaksut yksinomaan
sellaisen järjestelmän avulla, joka edellyttää ajoneuvoon
asennettavaa laitetta, sen on varmistettava, että sähköisten
tiemaksujärjestelmien
yhteentoimivuudesta
yhteisössä
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamen
tin ja neuvoston direktiivin 2004/52/EY (****) vaatimusten
mukaiset asiankuuluvat ajoneuvoon asennettavat laitteet
ovat kaikkien käyttäjien saatavilla kohtuullisin hallinnollisin
ja taloudellisin järjestelyin.
3.
Jos jäsenvaltio perii ajoneuvolta tietullia, tietullin ko
konaismäärä, infrastruktuurimaksun määrä ja/tai ulkoisiin
kustannuksiin perustuvan maksun määrä on ilmoitettava
liikenteenharjoittajalle annettavassa maksutositteessa mah
dollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa.
4.
Jäsenvaltioiden on perittävä ja kerättävä ulkoisiin kus
tannuksiin perustuvat maksut direktiivin 2004/52/EY
2 artiklan 1 kohdan vaatimusten mukaisen sähköisen jär
jestelmän avulla, jos se on taloudellisesti toteutettavissa.
Komissio edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, joka
saattaa osoittautua tarpeelliseksi, jotta voidaan varmistaa
sähköisten tietullien keruujärjestelmien yhteentoimivuus Eu
roopan tasolla.

yhdistetyllä alueella sovellettavan yhteisen tietullijärjestel
män. Jäsenvaltioiden on siinä tapauksessa varmistettava,
että komissiolle tiedotetaan tällaisesta yhteistyöstä sekä jär
jestelmän toteuttamisesta ja mahdollisesta muuttamisesta.
2.
Yhteiseen tietullijärjestelmään sovelletaan 7–7 k artik
lassa säädettyjä edellytyksiä. Muut jäsenvaltiot voivat liittyä
yhteiseen järjestelmään.”
4) Korvataan 9 artiklan 1 a ja 2 kohta seuraavasti:
”1 a.
Tällä direktiivillä ei estetä jäsenvaltioita sovelta
masta syrjimättömiä säänteleviä maksuja, jotka on erityi
sesti suunniteltu vähentämään liikenneruuhkia tai torju
maan ympäristövaikutuksia, huono ilmanlaatu mukaan lu
kien, millä tahansa kaupunkialueilla sijaitsevilla teillä, kau
punkialueilla kulkevat Euroopan laajuisen verkon tiet mu
kaan lukien.
2.
Jäsenvaltioiden on päätettävä, miten tämän direktiivin
tuottamia tuloja käytetään. Koko liikenneverkon kehittämi
sen varmistamiseksi infrastruktuurimaksujen ja ulkoisiin
kustannuksiin perustuvien maksujen tuottamat tulot tai
näitä tuloja vastaava määrä olisi käytettävä liikennealan hy
väksi ja koko liikennejärjestelmän optimoimiseen. Erityisesti
ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuottamat tu
lot tai näitä tuloja vastaava määrä olisi käytettävä liikenteen
tekemiseksi kestävämmäksi, muun muassa yhdellä tai use
ammalla seuraavalla tavalla:
a) helpotetaan tehokasta hinnoittelua;
b) vähennetään tieliikenteen aiheuttamaa ympäristön pi
laantumista sen lähteellä;
c) lievennetään tieliikenteen aiheuttaman ympäristön pi
laantumisen vaikutuksia sen lähteellä;
d) parannetaan ajoneuvojen hiilidioksidi- ja energiatehok
kuutta;
e) kehitetään liikenteen käyttäjille vaihtoehtoista infrastruk
tuuria ja/tai lisätään nykyistä kapasiteettia;

7 k artikla
Tällä direktiivillä ei estetä jäsenvaltioita, jotka ottavat käyt
töön infrastruktuuriin käyttöön perustuvan tietulli- ja/tai
käyttäjämaksujärjestelmän, säätämästä asianmukaisesta kor
vauksesta näistä maksuista, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 107 ja
108 artiklan soveltamista.
___________
(*) EYVL L
(**) EUVL L
(***) EUVL L
(****) EUVL L
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370,
204,
134,
166,

31.12.1985, s. 8.
5.8.2010, s. 1.
30.4.2004, s. 114.
30.4.2004, s. 124.”

3) Lisätään 8 a artiklan jälkeen artikla seuraavasti:
”8 b artikla
1.
Kaksi jäsenvaltiota tai tätä useammat jäsenvaltiot voi
vat toimia yhteistyössä ottaakseen käyttöön koko niiden

f) tuetaan Euroopan laajuista liikenneverkkoa;
g) optimoidaan logistiikkaa;
h) parannetaan liikenneturvallisuutta; ja
i) tarjotaan valvottuja pysäköintialueita.
Jäsenvaltioiden katsotaan soveltavan tätä kohtaa, jos ne
ovat ottaneet käyttöön ja soveltavat verotuksellista ja talou
dellista tukea koskevia toimintalinjoja, joilla tarjotaan talou
dellista tukea Euroopan laajuiselle verkolle ja joiden vas
taava arvo on vähintään 15 prosenttia infrastruktuurimak
sujen ja ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuot
tamista tuloista kussakin jäsenvaltiossa.”
5) Korvataan 9 b ja 9 c artikla seuraavasti:
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”9 b artikla
Komissio edistää jäsenvaltioiden välistä vuoropuhelua ja
teknisen taitotiedon vaihtoa tämän direktiivin ja erityisesti
sen liitteiden täytäntöönpanon osalta.
9 c artikla
1.
Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on ylei
sistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenval
tiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä,
16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamen
tin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (*) tarkoi
tettu komitea.
2.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen
(EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.
9 d artikla
Komissio antaa delegoituja säädöksiä Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
seuraavista:
— liitteen 0 mukauttaminen unionin säännöstöön,
— liitteessä III a olevan 4.1 ja 4.2 jakson kaavojen mu
kauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen.
Jäljempänä 9 e, 9 f ja 9 g artiklassa säädettyjä menettelyjä
sovelletaan tässä artiklassa tarkoitettuihin delegoituihin sää
döksiin.
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Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa
pidennetään kahdella kuukaudella.
2.
Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräa
jan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkais
taan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan
siinä mainittuna päivänä.
Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen edellä tarkoite
tun määräajan päättymistä, jos sekä Euroopan parlamentti
että neuvosto ovat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio
vastustaa säädöstä.
3.
Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa de
legoitua säädöstä, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava
toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua sää
döstä.
___________
(*) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.”.

6) Korvataan 10 artiklan 1 kohdassa sanat ”Euroopan yhtei
söjen” sanoilla ”Euroopan unionin”.
7) Lisätään 10 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

9 e artikla

”10 a artikla

1.
Siirretään valta antaa 9 d artiklassa tarkoitettuja dele
goituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi.

1.
Liitteessä II säädettyjä, euroina annettuja määriä ja
liitteessä III b olevissa taulukoissa 1 ja 2 säädettyjä, sent
teinä annettuja määriä tarkistetaan kahden vuoden välein,
ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 2013, jotta
otettaisiin huomioon muutokset (komission (Eurostat) jul
kaisemassa) EU:n laajuisessa yhdenmukaistetussa kuluttaja
hintaindeksissä, josta on jätetty pois energia ja jalostamat
tomat elintarvikkeet.

2.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen,
komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parla
mentille ja neuvostolle.
3.
Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja sää
döksiä sovelletaan 9 f ja 9 g artiklassa säädettyjä ehtoja.
9 f artikla
1.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa 9 d
artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.
2.
Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn
päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, ilmoittaa
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisen ajan
kuluessa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoit
taa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen pe
ruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.
3.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä
mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko vä
littömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päi
vänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen
säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
9 g artikla
1.
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa
delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
säädös on annettu tiedoksi.

Määriä mukautetaan ilman eri toimenpiteitä korottamalla
euro- tai senttimääräistä perusarvoa kyseisessä indeksissä
tapahtuneen prosentuaalisen muutoksen verran. Tuloksena
saadut määrät pyöristetään ylöspäin täysiksi euroiksi liitteen
II osalta, sentin kymmenesosiksi liitteessä III b olevan tau
lukon 1 osalta ja sentin sadasosiksi liitteessä III b olevan
taulukon 2 osalta.
2.
Komissio julkaisee 1 kohdassa tarkoitetut mukautetut
määrät Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Nämä mukau
tetut määrät tulevat voimaan julkaisemista seuraavan kuu
kauden ensimmäisenä päivänä.”
8) Korvataan 11 artikla seuraavasti:
”11 artikla
1.
Jäsenvaltioiden, jotka perivät ulkoisiin kustannuksiin
perustuvaa maksua ja/tai infrastruktuurimaksua, on laadit
tava viimeistään 16 päivänä lokakuuta 2014 ja sen jälkeen
neljän vuoden välein kertomus alueellaan perityistä tietul
leista, käyttöoikeusmaksut mukaan lukien, ja toimitettava se
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komissiolle, joka antaa sen muiden jäsenvaltioiden saa
taville. Kyseisestä kertomuksesta voidaan jättää pois tietul
lijärjestelyt, jotka olivat jo voimassa 10 päivänä kesäkuuta
2008 ja joihin ei kuulu ulkoisiin kustannuksiin perustuvia
maksuja, niin kauan kuin kyseiset järjestelyt pysyvät voi
massa ja edellyttäen, ettei niitä merkittävästi muuteta. Ker
tomuksessa on oltava tietoja
a) painotetusta keskimääräisestä ulkoisiin kustannuksiin
perustuvasta maksusta ja kultakin ajoneuvoluokan, tie
tyypin ja ajankohdan yhdistelmältä perityistä erityisistä
määristä;
b) infrastruktuurimaksujen porrastuksesta ajoneuvotyypin
ja ajankohdan mukaan;
c) painotetusta keskimääräisestä infrastruktuurimaksusta ja
infrastruktuurimaksun tuottamista kokonaistuloista;
d) ulkoisiin kustannuksiin perustuvien maksujen tuotta
mista kokonaistuloista; ja
e) edellä olevan 9 artiklan 2 kohdan mukaisista toimista.
2.
Komissio, jota avustaa 9 c artiklassa tarkoitettu komi
tea, antaa viimeistään 16 päivänä lokakuuta 2015 Euroo
pan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direk
tiivin täytäntöönpanosta ja vaikutuksista, erityisesti liiken
neperäisen ympäristön pilaantumisen kustannusten katta
mista ja yli 3,5 tonnin ja alle 12 tonnin painoisten ajo
neuvojen sisällyttämistä koskevien säännösten tarkoituksen
mukaisuudesta. Kertomuksessa myös analysoidaan jatkuvan
seurannan perusteella ja arvioidaan muun muassa
a) tämän direktiivin mukaisten toimenpiteiden tulokselli
suutta tieliikenteen kielteisten vaikutusten torjumisessa,
ottaen erityisesti huomioon myös vaikutukset maantie
teellisesti eristyneisiin ja syrjäisiin jäsenvaltioihin;
b) tämän direktiivin täytäntöönpanon vaikutuksia pyrittä
essä ohjaamaan käyttäjiä ympäristöystävällisimpiin ja te
hokkaimpiin liikenneratkaisuihin, ja siihen liitetään tie
toja matkaperusteisten maksujen käyttöönotosta;
c) edellä 7 g artiklassa tarkoitettujen infrastruktuurimaksu
jen porrastuksen täytäntöönpanoa ja vaikutuksia paikal
lisen ilman pilaantumisen ja ruuhkien vähentämiseen.
Kertomuksessa arvioidaan myös, pystytäänkö 7 g artik
lassa tarkoitettujen enimmäisporrastuksen ja ruuhka-ajan
avulla riittävästi takaamaan porrastusmekanismin moit
teeton toiminta;
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Kertomuksessa arvioidaan myös sähköisten järjestelmien
käyttöä infrastruktuurimaksujen ja ulkoisiin kustannuksiin
perustuvien maksujen perimisessä ja keräämisessä sekä nii
den yhteentoimivuutta direktiivin 2004/52/EY mukaisesti.
3.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotus Euroopan
parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin tarkistami
seksi.
4.
Komissio esittää viimeistään 16 päivänä lokakuuta
2012 yhteenvetokertomuksen muista toimenpiteistä, kuten
sääntelystä, joita on toteutettu kaikkien liikennemuotojen
ympäristöön, meluun ja terveyteen liittyvien ulkoisten kus
tannusten sisällyttämiseksi hintoihin tai niiden vähentämi
seksi, mukaan lukien oikeusperusta ja käytetyt enimmäis
arvot.
Liikennemuotojen välisen rehellisen kilpailun varmistami
seksi samalla, kun ulkoisista kustannuksista veloitetaan as
teittain kaikissa liikennemuodoissa, kertomukseen sisällyte
tään aikataulu toimenpiteille, jotka on vielä toteutettava
sellaisten muiden liikennemuotojen tai ajoneuvojen ja/tai
ulkoisten kustannustekijöiden käsittelemiseksi, joita ei ole
vielä otettu huomioon, energiatuotteiden ja sähkön vero
tusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta
27 päivänä lokakuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin
2003/96/EY (*) tarkistamisessa tapahtunut edistyminen
huomioon ottaen.
___________
(*) EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51.”
9) Muutetaan liite III seuraavasti:
a) Korvataan ensimmäinen kohta seuraavasti:
”Tässä liitteessä säädetään painotetun keskimääräisen
infrastruktuurimaksun laskennan perusperiaatteet 7 b ar
tiklan 1 kohtaa vastaavasti. Velvoite suhteuttaa infrast
ruktuurimaksut kustannuksiin ei vaikuta jäsenvaltioiden
vapauteen päättää 7 b artiklan 2 kohdan mukaisesti olla
kattamatta kustannuksia kokonaisuudessaan infrastruk
tuurimaksuista saatavilla tuloilla eikä vapauteen porras
taa 7 f artiklan mukaisesti erityisten infrastruktuurimak
sujen määriä keskiarvosta poiketen.”
b) Korvataan toisessa kohdassa sana ”yhteisön” sanalla
”unionin”.
c) Korvataan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa sanat
”7 a artiklan 1 kohdan” sanoilla ’7 b artiklan 2 kohdan’.
10) Lisätään liitteen III jälkeen tämän direktiivin liitteessä oleva
teksti.
2 artikla

d) tieteellistä kehitystä liikenteen ulkoisten kustannusten
arvioinnissa niiden sisällyttämiseksi hintoihin; ja

1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudatta
misen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 16 päivänä lokakuuta 2013. Niiden on
viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

e) edistymistä maksujen perimisessä tienkäyttäjiltä ja kei
noja hyötyajoneuvoihin sovellettavien maksujärjestel
mien yhdenmukaistamiseksi asteittain.

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.
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Velvoitetta saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lainsäädän
töä ja panna se täytäntöön ei sovelleta jäsenvaltioihin niin kauan
kuin niiden alueella ei ole käytössä tiemaksuja eikä käyttäjämak
suja.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännel
lyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,
jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14.10.2011

4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 27 päivänä syyskuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

J. BUZEK

M. DOWGIELEWICZ

FI
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LIITE
”LIITE III a
ULKOISIIN KUSTANNUKSIIN PERUSTUVAN MAKSUN PERIMISTÄ KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET
Tässä liitteessä vahvistetaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun perimistä ja painotetun keskimääräisen ulkoisiin
kustannuksiin perustuvan maksun laskemista koskevat vähimmäisvaatimukset.
1.

Tieverkon osat, joihin maksua sovelletaan
Jäsenvaltion on määritettävä tarkasti tieverkkonsa osa tai osat, joihin ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua on
tarkoitus soveltaa.
Jos jäsenvaltio päättää periä ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua vain osassa tai osissa tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvaa tieverkkoa, kyseinen osa tai kyseiset osat on valittava sen jälkeen, kun on arvioitu, että
— ajoneuvojen tienkäyttö tieosuuksilla, joihin sovelletaan ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua, aiheuttaa
enemmän ympäristövahinkoja kuin keskimäärin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan tieverkon muissa
osissa, joihin ulkoisiin kustannuksiin perustuvaa maksua ei sovelleta, tai
— ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun käyttöönotolla muissa osissa tämän direktiivin soveltamisalaan kuu
luvaa tieverkkoa voisi olla haittavaikutuksia ympäristöön tai liikenneturvallisuuteen, tai ulkoisiin kustannuksiin
perustuvan maksun periminen ja kerääminen niissä aiheuttaisi suhteettomia kustannuksia.

2.

Ajoneuvot, tiet ja ajankohdat, joihin maksua sovelletaan
Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle ajoneuvoluokitus, jonka mukaan tietulli on porrastettu. Sen on myös
ilmoitettava komissiolle sellaisten teiden sijainti, joihin sovelletaan korkeampia ulkoisiin kustannuksiin perustuvia
maksuja, jäljempänä ’taajamatiet (moottoritiet mukaan lukien)’, ja sellaisten teiden sijainti, joihin sovelletaan alempia
ulkoisiin kustannuksiin perustuvia maksuja, jäljempänä ’kaupunkien väliset tiet (moottoritiet mukaan lukien)’.
Jäsenvaltion on tapauksen mukaan ilmoitettava komissiolle myös tarkat ajankohdat, joilla määritellään yöaika, jonka
aikana voidaan periä korkeampaa ulkoisiin melukustannuksiin perustuvaa maksua suurempien meluhaittojen otta
miseksi huomioon.
Teiden luokittelussa taajamateihin (moottoritiet mukaan lukien) ja kaupunkien välisiin teihin (moottoritiet mukaan
lukien) ja ajankohtien määrittelyssä on käytettävä objektiivisia perusteita, jotka liittyvät teiden ja niiden lähialueiden
altistumiseen ympäristön pilaantumiselle, kuten väestötiheyttä, ja tämän direktiivin mukaisesti mitattujen pilaantu
mishuippujen vuosittaista määrää. Käytetyt perusteet on liitettävä ilmoitukseen.

3.

Maksun määrä
Jäsenvaltion tai tarvittaessa riippumattoman viranomaisen on määritettävä yksi maksu kullekin ajoneuvoluokalle,
tietyypille ja ajankohdalle. Tuloksena olevan maksurakenteen, mukaan lukien kunkin yöajan alkamis- ja päättymis
ajankohta silloin, kun meluhaittojen kustannukset sisältyvät ulkoisiin kustannuksiin perustuvaan maksuun, on oltava
avoin, julkinen ja kaikkien käyttäjien saatavilla tasavertaisin edellytyksin. Se olisi julkaistava hyvissä ajoin ennen
täytäntöönpanoa. Kaikki parametrit, luvut ja muut tiedot, joita tarvitaan sen ymmärtämiseen, miten eri ulkoiset
kustannustekijät on laskettu, on julkistettava.
Jäsenvaltion tai tarvittaessa riippumattoman viranomaisen on maksuja asettaessaan noudatettava tehokkaan hinnoit
telun periaatetta, jonka mukaan hinnan on oltava lähellä ajoneuvon, johon maksua sovelletaan, käytön sosiaalisia
rajakustannuksia.
Ennen maksun vahvistamista on myös selvitettävä liikenteen siirtymän riski sekä mahdolliset haittavaikutukset
liikenneturvallisuuteen, ympäristöön ja ruuhkiin sekä ja ratkaisut näiden riskien lieventämiseksi.
Jäsenvaltion tai tarvittaessa riippumattoman viranomaisen on seurattava maksujärjestelmän tuloksellisuutta tieliiken
teestä johtuvien ympäristövahinkojen vähentämisessä. Sen on kahden vuoden välein tarvittaessa mukautettava mak
surakennetta ja tietylle ajoneuvoluokalle, tietyypille ja ajankohdalle asetetun maksun määrää liikenteen tarjonnan ja
kysynnän muutoksiin.

4.

Ulkoiset kustannustekijät

4.1 Liikenneperäisen ilman pilaantumisen kustannukset
Kun jäsenvaltio päättää sisällyttää liikenneperäisen ilman pilaantumisen kustannukset kokonaan tai osittain ulkoisiin
kustannuksiin perustuvaan maksuun, jäsenvaltion tai tarvittaessa riippumattoman viranomaisen on laskettava lii
kenneperäisestä ilman pilaantumisesta perittävät kustannukset seuraavan kaavan avulla tai käyttäen liitteessä III b
olevassa taulukossa 1 olevia yksikköarvoja, jos nämä ovat alemmat:
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PCVij ¼ Σk EFik Ü PCjk

jossa:
— PCVij = luokan i ajoneuvon tietyypillä j aiheuttaman ilman pilaantumisen kustannus (euroa/ajoneuvokilometri)
— EFik

= epäpuhtauden k ja ajoneuvoluokan i päästökerroin (grammaa/ajoneuvokilometri)

— PCjk = epäpuhtauden k rahallinen kustannus tietyypillä j (euroa/gramma).
Päästökertoimet ovat samat kuin ne, joita jäsenvaltiot käyttävät laatiessaan tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallis
ista päästörajoista 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun direktiivin 2001/81/EY (1) mukaisia kansallisia päästökartoi
tuksia (mihin käytetään EMEPin ja CORINAIRin päästökartoitusohjeistoa (2)). Jäsenvaltion tai tarvittaessa riippumat
toman viranomaisen on arvioitava epäpuhtauksien rahalliset kustannukset viimeisimpien tietojen perusteella.
Jäsenvaltio tai tarvittaessa riippumaton viranomainen voi soveltaa ilman pilaantumisen aiheuttamien kustannusten
arvojen laskentaan tieteellisesti todennettuja vaihtoehtoisia menetelmiä, joissa käytetään ilman epäpuhtauksien mit
taustietoja ja ilman epäpuhtauksien rahallisten kustannusten paikallista arvoa, edellyttäen, että tuloksena saadut luvut
eivät ole suurempia kuin liitteessä III b olevassa taulukossa 1 tarkoitetut yksikköarvot missä tahansa ajoneuvo
luokassa.
4.2 Liikenneperäisten meluhaittojen kustannukset
Kun jäsenvaltio päättää sisällyttää liikenneperäisten meluhaittojen kustannukset kokonaan tai osittain ulkoisiin kus
tannuksiin perustuvaan maksuun, jäsenvaltion tai tarvittaessa riippumattoman viranomaisen on laskettava liikenne
peräisistä meluhaitoista perittävät kustannukset seuraavien kaavojen avulla tai käyttäen liitteessä III b olevassa
taulukossa 2 olevia yksikköarvoja, jos nämä ovat alemmat:
NCVj ðpäivittäinenÞ ¼ e Ü Σk NCjk Ü POPk =WADT
NCVj ðpäiväÞ ¼ a Ü NCVj
NCVj ðyöÞ ¼ b Ü NCVj
jossa:
— NCVj

= yhden raskaan tavaraliikenteen ajoneuvon tietyypillä j aiheuttaman meluhaitan kustannus (euroa/ajo
neuvokilometri)

— NCjk

= melun kustannus melutasolle k altistunutta henkilöä kohden tietyypillä j (euroa/henkilö)

— POPk

= päivittäiselle melutasolle k altistunut väestö kilometriä kohden (henkilöä/kilometri)

— WADT = painotettu keskimääräinen vuorokausiliikenne (henkilöautoekvivalenttia)
— a ja b ovat painotuskertoimet, jotka jäsenvaltio on määrittänyt niin, että tuloksena saatu painotettu keskimää
räinen melumaksu ajoneuvokilometriä kohden ei ole suurempi kuin NCVj (päivittäinen).
Liikenneperäiset meluhaitat perustuvat altistumiskohdan lähellä ja mahdollisten meluaitojen takana mitattujen me
lutasojen vaikutuksiin.
Melutasolle k altistunut väestö otetaan ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25 päivänä kesäkuuta 2002
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY (3) 7 artiklan nojalla laadituista strategisista
melukartoista.
Jäsenvaltion tai tarvittaessa riippumattoman viranomaisen on arvioitava kustannukset melutasolle k altistunutta
henkilöä kohden viimeisimpien tietojen perusteella.
Painotetun keskimääräisen vuorokausiliikenteen vastaavuuskerroin ’e’ raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvojen ja hen
kilöautojen välillä saa olla korkeintaan 4.
(1) EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22.
(2) Euroopan ympäristökeskuksen menetelmät http://reports.eea.europa.eu/EMEPCORINAIR5/.
(3) EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12.
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Jäsenvaltio tai tarvittaessa riippumaton viranomainen voi soveltaa tieteellisesti todennettuja vaihtoehtoisia menetelmiä
melukustannusten laskentaan edellyttäen, että tuloksena saadut luvut eivät ole suurempia kuin liitteessä III b olevassa
taulukossa 2 tarkoitetut yksikköarvot.
Jäsenvaltio tai tarvittaessa riippumaton viranomainen voi määrittää eriytettyjä melumaksuja hyvittääkseen hiljaisem
pien ajoneuvojen käytöstä edellyttäen, että se ei johda ulkomaisten ajoneuvojen syrjimiseen. Jos eriytetyt melumaksut
otetaan käyttöön, meluisimman ajoneuvoluokan maksut eivät saa olla suuremmat kuin liitteessä III b olevassa
taulukossa 2 tarkoitetut yksikköarvot ja neljä kertaa hiljaisimman ajoneuvon melumaksu.

LIITE III b
PAINOTETUN KESKIMÄÄRÄISEN ULKOISIIN KUSTANNUKSIIN PERUSTUVAN MAKSUN
ENIMMÄISMÄÄRÄ
Tässä liitteessä vahvistetaan painotetun keskimääräisen ulkoisiin kustannuksiin perustuvan maksun enimmäismäärän
laskentaperusteet.
1. Liikenneperäisen ilman pilaantumisen enimmäiskustannukset
Taulukko 1: Veloitettavan ilman pilaantumisen kustannuksen enimmäismäärä
Taajamatiet
(moottoritiet mukaan lukien)

Kaupunkien väliset tiet
(moottoritiet mukaan lukien)

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

4

3

EURO V

0

0

31. joulukuuta 2013 jälkeen

3

2

EURO VI

0

0

31. joulukuuta 2017 jälkeen

2

1

Vähemmän saastuttavat kuin EURO VI
-luokan ajoneuvot

0

0

Senttiä/ajoneuvo-kilometri

Taulukon 1 arvot voidaan kertoa kertoimella, joka on enintään 2 vuoristoalueilla, siinä määrin kuin se on perusteltua
teiden kaltevuuden, korkeuden ja/tai lämpötilan inversioiden perusteella.
2. Liikenneperäisten meluhaittojen enimmäiskustannukset
Taulukko 2: Veloitettavan meluhaittojen kustannuksen enimmäismäärä
Senttiä/ajoneuvo-kilometri

Päivä

Yö

Taajamatiet
(moottoritiet mukaan lukien)

1,1

2

Kaupunkien väliset tiet
(moottoritiet mukaan lukien)

0,2

0,3

Taulukon 2 arvot voidaan kertoa kertoimella, joka on enintään 2 vuoristoalueilla, siinä määrin kuin se on perusteltua
teiden kaltevuuden, lämpötilan inversioiden ja/tai laaksojen amfiteatterivaikutuksen perusteella.”
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KOMISSION LAUSUMA VASTAAVUUSTAULUKOISTA
”Komissio palauttaa mieliin sitoumuksensa varmistaa, että jäsenvaltiot saattaessaan EU:n lainsäädäntöä osaksi
kansallista lainsäädäntöään laativat vastaavuustaulukot, joista ilmenevät EU:n direktiivin kansalliset täytän
töönpanotoimenpiteet, ja toimittavat ne komissiolle, ja että tämä tehdään kansalaisten hyödyksi, lainsää
dännön parantamiseksi, oikeudellisen avoimuuden lisäämiseksi ja jotta helpotettaisiin sen tarkastelua, vas
taavatko kansalliset säännöt EU:n säännöksiä.
Komissio pitää valitettavana, että verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta
tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta annettuun ehdotukseen
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisältynyt säännös, jonka tarkoituksena oli tehdä vastaa
vuustaulukoiden laatimisesta pakollista, ei saanut tukea.
Kompromissin aikaansaamiseksi ja jotta ehdotus voitaisiin hyväksyä viipymättä, komissio voi hyväksyä sen,
että tekstiin sisältynyt vastaavuustaulukoiden pakollisuutta koskeva säännös korvataan asiaa koskevalla
johdanto-osan kappaleella, jossa jäsenvaltioita kehotetaan noudattamaan tätä käytäntöä. Se ilmoittaa kah
dentoista kuukauden kuluessa tämän sopimuksen hyväksymisestä täysitunnossa sekä antaa, kun määräaika
direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä on päättynyt, kertomuksen käytännöistä, joita jä
senvaltiot noudattavat, kun ne laativat itseään varten ja unionin edun vuoksi taulukoitaan, joista ilmenee
mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden
välinen vastaavuus, ja julkaisevat ne.
Komission tässä asiassa omaksumaa kantaa ei kuitenkaan tule pitää ennakkotapauksena. Komissio jatkaa
toimiaan löytääkseen yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa asianmukaisen ratkaisun tähän
horisontaaliseen institutionaaliseen kysymykseen.”

NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAVALTIOIDEN UNKARIN, PUOLAN, TANSKAN JA KYPROKSEN
YHTEINEN LAUSUMA
”Neuvoston ja Euroopan parlamentin kolmikantakokouksessa 23. toukokuuta 2011 saavuttama sopimus
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen
ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY (eurovinjetti) muuttamisesta
ei vaikuta vastaavuustaulukoista käytävien toimielinten välisten neuvottelujen tulokseen.”

EUROOPAN PARLAMENTIN LAUSUMA
”Euroopan parlamentti pitää valitettavana, että neuvosto ei ollut valmis hyväksymään vastaavuustaulukoiden
pakollista julkaisemista direktiivin 1999/62/EY muuttamista koskevan ehdotuksen yhteydessä. Euroopan
parlamentin ja neuvoston kolmikantakokouksessa 23. toukokuuta 2011 saavuttama sopimus Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivistä verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneu
voilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta ei vaikuta vastaa
vuustaulukoista käytävien toimielinten välisten neuvottelujen tulokseen.
Euroopan parlamentti kehottaa Euroopan komissiota tiedottamaan asiasta parlamentille kahdentoista kuu
kauden kuluessa tämän sopimuksen hyväksymisestä täysistunnossa ja, kun määräaika direktiivin saattami
selle osaksi kansallista lainsäädäntöä on päättynyt, antamaan kertomuksen käytännöistä, joita jäsenvaltiot
noudattavat, kun ne laativat omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja
kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisevat ne.”
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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
annettu 10 päivänä lokakuuta 2011,
Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa
määrättyjen
kalastusmahdollisuuksien
ja
taloudellisen
korvauksen
vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä
(2011/679/EU)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan yhdessä
218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja Kap Verden
tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuk
sessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen kor
vauksen vahvistamisesta hyväksytty pöytäkirja.
2 artikla
Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta pöytäkirjan
16 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen siitä, että unioni suostuu
tulemaan pöytäkirjan sitomaksi (3).

(1)

Neuvosto antoi 19 päivänä joulukuuta 2006 asetuksen
(EY) N:o 2027/2006 Euroopan yhteisön ja Kap Verden
tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen teke
misestä (1).

(2)

Euroopan unioni on neuvotellut Kap Verden tasavallan
kanssa uuden pöytäkirjan, jossa EU:n aluksille myönne
tään kalastusmahdollisuuksia Kap Verden suvereniteettiin
tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä.

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroo
pan unionin virallisessa lehdessä.

(3)

Neuvottelujen päätteeksi parafoitiin uusi pöytäkirja
22 päivänä joulukuuta 2010.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä lokakuuta 2011.

(4)

Tämä uusi pöytäkirja on allekirjoitettu neuvoston päätök
sen 2011/405/EU (2) mukaisesti, ja sitä sovelletaan väli
aikaisesti 1 päivästä syyskuuta 2011.

(5)

Mainittu pöytäkirja olisi tehtävä,

(1) EUVL L 414, 30.12.2006, s. 1.
(2) EUVL 181, 9.7.2011, s. 1.

3 artikla

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. KRASZEWSKI

(3) Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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ASETUKSET
NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1011/2011,
annettu 13 päivänä lokakuuta 2011,
Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o
442/2011 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

Tässä asetuksessa säädetyn toimenpiteen tehokkuuden
varmistamiseksi tämän asetuksen on tultava voimaan vä
littömästi sen julkaisemisen jälkeen,

(5)

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpi
teistä annetun neuvoston päätöksen 2011/273/YUTP (1),
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Neuvosto hyväksyi 9 päivänä toukokuuta 2011 asetuksen
(EU) N:o 442/2011 (2) Syyrian tilanteen johdosta mää
rättävistä rajoittavista toimenpiteistä.
Neuvosto muutti 2 päivänä syyskuuta 2011 asetusta (EU)
N:o 442/2011 (3) laajentaakseen Syyriaan kohdistuvia toi
menpiteitä siten, että laajennettiin luetteloon lisäämisen
perusteita ja kiellettiin raakaöljyn ostaminen, tuonti tai
kuljettaminen Syyriasta. Neuvosto muutti asetusta (EU)
N:o 442/2011 (4) uudelleen 23 päivänä syyskuuta 2011
laajentaakseen Syyrian vastaisia toimenpiteitä edelleen si
ten, että niihin sisältyy raakaöljyalaan tehtävien investoin
tien kieltäminen, uusia luetteloon tehtäviä merkintöjä ja
kielto toimittaa syyrialaisia setelejä ja metallirahoja Syy
rian keskuspankille.
Päätöksen 2011/273/YUTP muuttamisesta annetussa
neuvoston päätöksessä 2011/684/YUTP (5) säädetään li
sätoimenpiteestä eli uuden yhteisön merkitsemisestä luet
teloon sekä poikkeuksesta, jonka mukaan kyseinen yh
teisö saa käyttää myöhemmin saamiaan jäädytettyjä va
roja rajoitetun ajan muiden kuin nimettyjen henkilöiden
tai yhteisöjen kanssa käytävän kaupan rahoittamisen yh
teydessä.
Tämä toimenpide kuuluu Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, minkä vuoksi sen
täytäntöönpanemiseksi tarvitaan lainsäädäntöä unionin
tasolla, jotta voidaan varmistaa, että talouden toimijat
soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

EUVL L 121, 10.5.2011, s. 11.
EUVL L 121, 10.5.2011, s. 1.
Neuvoston asetus (EU) N:o 878/2011, (EUVL L 228, 3.9.2011, s. 1).
Neuvoston asetus (EU) N:o 950/2011, (EUVL L 247, 24.9.2011,
s. 3).
(5) Katso tämän virallisen lehden sivu 33.

1 artikla
Muutetaan asetus (EU) N:o 442/2011 seuraavasti:
1) Korvataan 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 5 artiklan 2 ja 3
kohdassa sekä 6 artiklan a alakohdassa ilmaisu, joka käsittää
viittauksen liitteeseen II, ilmauksella, joka käsittää viittauksen
liitteisiin II ja II a.
2) Korvataan 7 artiklan a ja c alakohdassa, 9 artiklassa ja
14 artiklan 1 kohdassa ilmaisu, joka käsittää viittauksen liit
teeseen II, ilmaisulla, joka käsittää viittauksen liitteeseen II tai
liitteeseen II a.
3) Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.

Liitteissä II ja II a luetellaan seuraavat:

a) Liitteessä II luetellaan luonnolliset henkilöt, oikeushenki
löt, yhteisöt ja elimet, joiden neuvosto on päätöksen
2011/273/YUTP 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti katsonut
olevan vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista vä
kivaltaisista tukahduttamistoimista, ja henkilöt ja yhteisöt,
jotka hyötyvät nykyisestä hallinnosta tai tukevat sitä, sekä
näitä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt
ja yhteisöt, ja joihin ei sovelleta 9 a artiklaa.
b) Liitteessä II a luetellaan yhteisöt, joiden neuvosto on pää
töksen 2011/273/YUTP 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti
katsonut olevan lähellä Syyrian siviiliväestöön kohdiste
tuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista vastuussa ole
via henkilöitä ja yhteisöjä taikka henkilöitä tai yhteisöjä,
jotka hyötyvät nykyisestä hallinnosta tai tukevat sitä, ja
joihin sovelletaan 9 a artiklaa.”
4) Korvataan 14 artiklan 4 kohta seuraavasti:
”4.
Liitteissä II ja II a olevia luetteloita tarkastellaan uu
delleen säännöllisin väliajoin ja vähintään joka 12. kuukausi.”
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2 artikla

5) Lisätään artikla seuraavasti:

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 442/2011 liite II tämän asetuk
sen liitteen II mukaisesti.

”9 a artikla
Edellä olevasta 4 artiklan 1 kohdasta poiketen liitteessä II a
mainittu yhteisö saa suorittaa maksun kahden kuukauden
kuluessa päivästä, jona se on nimetty, sellaisista jäädytetyistä
varoista tai taloudellisista resursseista, jotka kyseinen yhteisö
on saanut nimeämispäivänsä jälkeen edellyttäen, että

3 artikla
Lisätään tämän asetuksen liitteen I teksti asetukseen (EU) N:o
442/2011 liitteenä II a.
4 artikla

a) tämän maksun suorittaminen perustuu kauppasopimuk
seen, ja

Korvataan asetuksen (EU) N:o 442/2011 liitteen IV teksti tämän
asetuksen liitteellä III.
5 artikla

b) asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen
on todennut, ettei maksua saa suoraan tai välillisesti liit
teessä II tai liitteessä II a mainittu henkilö tai yhteisö.”

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2011.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. DOWGIELEWICZ

LIITE I
”LIITE II a
Luettelo 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuista yhteisöistä
Yhteisöt
Nimi

1.

Commercial
Bank of Syria

Tunnistetiedot

— Damaskoksen toimipiste, P.O. Box 2231, Moawiya
St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh
Square, Damascus, Syria;
— Aleppon toimipiste, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St.,
Aleppo, Syria;
SWIFT/BIC CMSY SY DA; kaikki toimistot ympäri maa
ilmaa [NPWMD]
WWW: http://cbs-bank.sy/En-index.php
Puh.: +963 11 2218890
Faksi: +963 11 2216975
Keskusjohto: dir.cbs@mail.sy

Perusteet

Valtion
omistama
pankki, joka
antaa
rahoitustukea
hallinnolle.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

13.10.2011”
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LIITE II
Korvataan asetuksen (EU) N:o 442/2011 liitteessä II Emad Ghraiwatia, Tarif Akhrasia ja Issam Anboubaa koskevat
merkinnät seuraavasti:
Tunnistetiedot (syntymäaika,
syntymäpaikka yms.)

”Nimi

Emad GHRAIWATI

Syntymäaika:
1959;
syntymäpaikka:
Syyria

maaliskuu
Damaskos,

Perusteet

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

Damaskoksen teollisuuskamarin puheen
johtaja (Zuhair Ghraiwati Sons). Tukee ta
loudellisesti Syyrian hallintoa.

2.9.2011

Tarif AKHRAS

Syntymäaika: 1949;
syntymäpaikka: Homs,
Syyria

Akhras-konsernin (perushyödykkeet ja nii
hin liittyvä kaupankäynti, jalostus sekä lo
gistiikka) perustaja, kaupunki: Homs. Tu
kee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

2.9.2011

Issam ANBOUBA

Syntymäaika: 1949;
syntymäpaikka:
Lattakia,
Syyria

Issam Anbouba Est. for agro-industry -yh
tiön puheenjohtaja. Tukee taloudellisesti
Syyrian hallintoa.

2.9.2011”

LIITE III
”LIITE IV
Öljytuotteiden luettelo
HS-nimike

Kuvaus

2709 00

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa’at:

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa’at; muualle kuulumattomat valmisteet,
joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia;
jäteöljyt (CN-koodiin 2710 19 21 kuuluvan lentopetrolin ostaminen Syyriassa ei kuitenkaan ole kiellettyä
edellyttäen, että se on tarkoitettu ja se käytetään yksinomaan sen ilma-aluksen lentotoiminnan jatkumi
seen, johon se on lastattu).

2712

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha,
turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut
tuotteet, myös värjätyt.

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet.

2714

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi.

2715 00 00

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat
bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cut-backs”).”

14.10.2011
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1012/2011,
annettu 11 päivänä lokakuuta 2011,
Belgian lipun alla purjehtivien alusten merianturan kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIa ja VIIIb
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

1 artikla
Kiintiön täyttyminen

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoi
tuksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen nou
dattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2
kohdan,

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011
koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen
liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vah
vistetusta päivämäärästä alkaen.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

2 artikla
Kiellot

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin
tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellet
tavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalas
tusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011
18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston ase
tuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuo
deksi 2011.

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion li
pun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekis
teröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan ka
lastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielle
tään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitä
minen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun
päivän jälkeen.

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liit
teessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai
kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa
liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet
vuoden 2011 kiintiön.

Voimaantulo

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2011.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja

(1) EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.
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LIITE

Nro

39/T&Q

Jäsenvaltio

Belgia

Kanta

SOL/8AB.

Laji

Meriantura (Solea solea)

Alue

VIIIa ja VIIIb

Päivämäärä

13.8.2011

14.10.2011

14.10.2011
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1013/2011,
annettu 11 päivänä lokakuuta 2011,
Portugalin lipun alla purjehtivien alusten isosilmätonnikalan kalastuksen kieltämisestä Atlantin
valtamerellä
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

1 artikla
Kiintiön täyttyminen

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoi
tuksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen nou
dattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2
kohdan,

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011
koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen
liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta
päivämäärästä alkaen.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

2 artikla
Kiellot

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin
tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellet
tavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalas
tusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011
18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston ase
tuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuo
deksi 2011.

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion li
pun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekis
teröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan ka
lastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielle
tään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitä
minen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun
päivän jälkeen.

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liit
teessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai
kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa
liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet
vuoden 2011 kiintiön.

3 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

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

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2011.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja

(1) EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.
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LIITE

Nro

42/T&Q

Jäsenvaltio

Portugali

Kanta

BET/ATLANT

Laji

Isosilmätonnikala (Thunnus obesus)

Alue

Atlantin valtameri

Päivämäärä

16.9.2011

14.10.2011

14.10.2011
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1014/2011,
annettu 11 päivänä lokakuuta 2011,
Belgian lipun alla purjehtivien alusten keisarihummerin kalastuksen lopettamisesta alueilla VIII a,
VIII b, VIII d ja VIII e
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

1 artikla
Kiintiön täyttyminen

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoi
tuksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen nou
dattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 36 artiklan 2
kohdan,

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2011
koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen
liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta liitteessä vahvistetusta
päivämäärästä alkaen.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

2 artikla
Kiellot

Euroopan unionin vesillä ja Euroopan unionin aluksiin
tietyillä Euroopan unionin ulkopuolisilla vesillä sovellet
tavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalas
tusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011
18 päivänä tammikuuta 2011 annetussa neuvoston ase
tuksessa (EU) N:o 57/2011 (2) säädetään kiintiöistä vuo
deksi 2011.

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion li
pun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekis
teröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan ka
lastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielle
tään näiltä aluksilta erityisesti pyydetyn kannan aluksella pitä
minen, siirtäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun
päivän jälkeen.

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liit
teessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai
kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa
liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet
vuoden 2011 kiintiön.

3 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,

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

Tehty Brysselissä 11 päivänä lokakuuta 2011.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Lowri EVANS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja

(1) EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUVL L 24, 27.1.2011, s. 1.

FI

L 269/26

Euroopan unionin virallinen lehti

LIITE

Nro

47/T&Q

Jäsenvaltio

Belgia

Kanta

NEP/8ABDE.

Laji

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

Alue

VIII a, VIII b, VIII d ja VIII e

Päivämäärä

13.8.2011

14.10.2011

14.10.2011
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1015/2011,
annettu 13 päivänä lokakuuta 2011,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
sekä katsoo seuraavaa:

EUROOPAN KOMISSIO, joka

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uru
guayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten
soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa
kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun
asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja
ajanjaksoille,

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
Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tar
koitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liit
teessä.

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 so
veltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja
vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta
7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpano
asetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1
kohdan,

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä lokakuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 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 157, 15.6.2011, s. 1.
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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

AL
EC
MA
MK
ZZ

58,3
36,3
42,5
42,0
44,8

0707 00 05

AL
MK
TR
ZZ

65,0
64,2
132,0
87,1

0709 90 70

TR
ZZ

132,0
132,0

0805 50 10

AR
BR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

67,4
38,2
60,5
62,1
56,8
67,6
58,8

0806 10 10

BR
CL
MK
PE
TR
ZA
ZZ

225,1
79,6
85,4
228,3
119,2
65,0
133,8

0808 10 80

CL
CN
NZ
ZA
ZZ

127,7
86,4
122,0
126,9
115,8

0808 20 50

CL
CN
TR
ZZ

85,4
98,9
57,5
80,6

(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
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
annettu 10 päivänä lokakuuta 2011,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean portugalilaisen jäsenen nimeämisestä
(2011/680/EU)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 302 artiklan,
ottaa huomioon Portugalin hallituksen ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Nimetään Gonçalo da GAMA LOBO XAVIER (Confederação da
Indústria Portuguesa (CIP)), Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta
2015.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

(1)

(2)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä syyskuuta 2010 päätök
sen 2010/570/EU (1) Euroopan talous- ja sosiaalikomi
tean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2010
alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2015 päättyväksi kau
deksi.
Yksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen paikka
on vapautunut Manuel CAVALEIRO BRANDÃOn toimikau
den päätyttyä,

(1) EUVL L 251, 25.9.2010, s. 8.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä lokakuuta 2011.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. KRASZEWSKI
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
annettu 10 päivänä lokakuuta 2011,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean irlantilaisen jäsenen nimeämisestä
(2011/681/EU)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 302 artiklan,
ottaa huomioon Irlannin hallituksen ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Neuvosto teki 13 päivänä syyskuuta 2010 päätöksen
2010/570/EU, Euratom Euroopan talous- ja sosiaalikomi
tean jäsenten nimeämisestä 21 päivänä syyskuuta 2010
alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2015 päättyväksi kau
deksi (1).
Yksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen paikka
on vapautunut Jillian VAN TURNHOUT in toimikauden
päätyttyä,

(1) EUVL L 251, 25.9.2010, s. 8.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Nimetään Seamus BOLAND, Chief Executive Officer, Irish Rural
Link, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseneksi jäljellä ole
vaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta 2015.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 10 päivänä lokakuuta 2011.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. KRASZEWSKI

14.10.2011
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NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,
annettu 11 päivänä lokakuuta 2011,
unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU
muuttamisesta
(2011/682/EU)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin pe
rustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2010 annetun neuvoston
asetuksen (EU) N:o 407/2010 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2
kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ohjelman tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi
olisi hyödyllistä pidentää erääntymisaikoja ja pienentää
korkomarginaalia euroalueen valtioiden ja hallitusten pää
miesten sekä unionin toimielinten 21 päivänä heinäkuuta
2011 tekemien Euroopan rahoitusvakausvälineen luoton
antoa koskevien päätelmien mukaisesti.
Maksuvalmius- ja kestävyystavoitteiden saavuttamisen
edistämiseksi erääntymisaikojen pidentämistä ja korko
marginaalin pienentämistä olisi sovellettava myös jo
maksettuihin osaeriin.

(1) EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1.
(2) EUVL L 30, 4.2.2011, s. 34.

Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU 1 artikla seu
raavasti:
1) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Unioni myöntää Irlannille lainan, jonka määrä on
enintään 22,5 miljardia euroa ja keskimääräinen erääntymis
aika enintään 12,5 vuotta. Lainan yksittäisten osaerien erään
tymisaika voi olla enintään 30 vuotta.”.
2) Korvataan 5 kohta seuraavasti:

Neuvosto myönsi Irlannille (täytäntöönpanopäätös
2011/77/EU (2)) tämän pyynnöstä rahoitustukea edistääk
seen tiukkaa talous- ja rahoitusuudistusohjelmaa, jonka
tarkoituksena on palauttaa luottamus, mahdollistaa talou
den paluu kestävään kasvuun ja turvata rahoitusvakaus
Irlannissa, euroalueella ja unionissa.

Näiden seikkojen vuoksi
2011/77/EU olisi muutettava,

1 artikla

täytäntöönpanopäätöstä

”5.
Irlannin on maksettava unionin myöntämän rahoituk
sen kustannukset kustakin osaerästä.”.
2 artikla
Täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU, sellaisena kuin se on
muutettuna tällä päätöksellä, 1 artiklan 1 kohdan ensimmäistä
virkettä ja 1 artiklan 5 kohtaa sovelletaan myös lainan osaeriin,
jotka on nostettu ennen tämän päätöksen voimaantuloa.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu Irlannille.

Tehty Luxemburgissa 11 päivänä lokakuuta 2011.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. DOWGIELEWICZ
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NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,
annettu 11 päivänä lokakuuta 2011,
unionin Portugalille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/344/EU
muuttamisesta
(2011/683/EU)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin pe
rustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2010 annetun neuvoston
asetuksen (EU) N:o 407/2010 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2
kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Neuvosto myönsi Portugalille (täytäntöönpanopäätös
2011/344/EU (2)) tämän pyynnöstä rahoitustukea edis
tääkseen tiukkaa talous- ja rahoitusuudistusohjelmaa,
jonka tarkoituksena on palauttaa luottamus, mahdollistaa
talouden paluu kestävään kasvuun ja turvata rahoitusva
kaus Portugalissa, euroalueella ja unionissa.
Ohjelman tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi
olisi hyödyllistä pidentää erääntymisaikoja ja pienentää
korkomarginaalia euroalueen valtioiden ja hallitusten pää
miesten sekä unionin toimielinten 21 päivänä heinäkuuta
2011 tekemien Euroopan rahoitusvakausvälineen luoton
antoa koskevien päätelmien mukaisesti.
Maksuvalmius- ja kestävyystavoitteiden saavuttamisen
edistämiseksi erääntymisaikojen pidentämistä ja korko
marginaalin pienentämistä olisi sovellettava myös jo
maksettuihin osaeriin.
Näiden seikkojen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä
2011/344/EU olisi muutettava,

(1) EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1.
(2) EUVL L 159, 17.6.2011, s. 88.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2011/344/EU 1 artikla
seuraavasti:
1) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Unioni myöntää Portugalille lainan, jonka määrä on
enintään 26 miljardia euroa ja keskimääräinen erääntymis
aika enintään 12,5 vuotta. Lainan yksittäisten osaerien erään
tymisaika voi olla enintään 30 vuotta.”.
2) Korvataan 5 kohta seuraavasti:
”5.
Portugalin on maksettava unionin myöntämän rahoi
tuksen kustannukset kustakin osaerästä.”.
2 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen 2011/344/EU, sellaisena kuin se on
muutettuna tällä päätöksellä, 1 artiklan 1 kohdan ensimmäistä
virkettä ja 1 artiklan 5 kohtaa sovelletaan myös lainan osaeriin,
jotka on nostettu ennen tämän päätöksen voimaantuloa.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu Portugalin tasavallalle.

Tehty Luxemburgissa 11 päivänä lokakuuta 2011.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. DOWGIELEWICZ

14.10.2011
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NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/684/YUTP,
annettu 13 päivänä lokakuuta 2011,
Syyriaan

kohdistettavista

rajoittavista

toimenpiteistä
muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja eri
tyisesti sen 29 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 9 päivänä toukokuuta 2011 päätök
sen 2011/273/YUTP (1) Syyriaan kohdistettavista rajoitta
vista toimenpiteistä.

(2)

Syyrian tilanteen vakavuus huomioon ottaen päätöksessä
2011/273/YUTP säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä olisi
sovellettava vielä yhteen yhteisöön sen estämiseksi, että
kyseinen yhteisö käyttää sen omistuksessa, hallussa tai
määräysvallassa nykyisin olevia varoja tai taloudellisia re
sursseja taloudellisen tuen antamiseksi Syyrian nykyiselle
hallinnolle, kuitenkin niin, että kyseisen yhteisön myö
hemmin saamia jäädytettyjä varoja tai taloudellisia resurs
seja voidaan väliaikaisesti käyttää nimeämättömien hen
kilöiden ja yhteisöjen kanssa käytävän kaupan rahoitta
misen yhteydessä.

(3)

Päätös 2011/273/YUTP olisi muutettava,

annetun

päätöksen

2011/273/YUTP

2) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:
i) Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:
”1.
Jäädytetään kaikki liitteissä I ja II luetelluille sivii
liväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamis
toimista Syyriassa vastuussa oleville henkilöille, Syyrian
nykyisestä hallinnosta hyötyville tai sitä tukeville henki
löille ja yhteisöille sekä näitä henkilöitä ja yhteisöjä lä
hellä oleville henkilöille ja yhteisöille kuuluvat taikka nii
den omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat va
rat ja taloudelliset resurssit.
2.
Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suo
raan tai välillisesti asettaa liitteissä I ja II lueteltujen luon
nollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden taikka yhtei
söjen saataville tai hyödynnettäviksi.”
ii) Korvataan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) ovat tarpeen liitteissä I ja II lueteltujen henkilöiden ja
heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten pe
rustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina me
not, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta,
vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoi
dosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palve
lujen käytöstä;”

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

iii) Korvataan 4 kohdan a alakohta seuraavasti:
1 artikla
Muutetaan neuvoston päätös 2011/273/YUTP seuraavasti:
1) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:
i) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimen
piteet estääkseen liitteessä I lueteltujen henkilöiden, jotka
ovat vastuussa siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltai
sista tukahduttamistoimista Syyriassa tai jotka hyötyvät
Syyrian nykyisestä hallinnosta tai tukevat sitä, ja heitä
lähellä olevien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttaku
lun alueensa kautta.”

”a) varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu pant
tioikeus, jonka tuomioistuin, viranomainen tai väli
miesoikeus on perustanut ennen sitä päivää, jona
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen hen
kilö tai oikeushenkilö tai yhteisö on sisällytetty liit
teisiin I ja II, tai tuomioistuimen, viranomaisen tai
välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama päätös;”
iv) Korvataan 4 kohdan c alakohta seuraavasti:
”c) panttioikeutta ei ole perustettu tai päätöstä ei ole
annettu liitteissä I ja II oleviin luetteloihin merkityn
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai yhteisön
eduksi; ja”
v) Lisätään kohta seuraavasti:

ii) Korvataan 8 kohta seuraavasti:
”8.
Tapauksissa, joissa jäsenvaltio 3, 4, 5, 6 ja 7 koh
dan nojalla sallii liitteessä I lueteltujen henkilöiden pääsyn
alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoi
tettava ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se myön
netään, ja henkilöön, josta siinä on kyse.”
(1) EUVL L 121, 10.5.2011, s. 11.

”5 a.
Edellä oleva 1 kohta ei estä liitteessä II olevaan
luetteloon merkittyä nimettyä yhteisöä suorittamasta
kahden kuukauden ajan sen nimeämispäivästä maksua
kyseisen päivän jälkeen saamistaan jäädytetyistä varoista
tai taloudellisista resursseista, jos tällainen maksu johtuu
kaupan rahoittamiseen liittyvästä sopimuksesta, edellyt
täen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1
kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai
välillisesti maksun saaja.”
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3) Korvataan 4 a artikla seuraavasti:
”4 a artikla
Liitteissä I ja II lueteltujen nimettyjen henkilöiden tai yhtei
söjen tai muiden henkilöiden tai yhteisöjen Syyriassa, Syyrian
hallitus ja sen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot mukaan lukien,
taikka henkilöiden tai yhteisöjen, jotka esittävät vaateen täl
laisen henkilön tai yhteisön välityksellä tai puolesta, vaateita,
mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaa
teet kuten kuittausvaatimukset, sakot tai vakuudelliset vaa
timukset, joukkovelkakirjan tai rahoitusvakuuden pidentä
mistä tai maksamista koskevat vaateet tai remburssista tai
vastaavasta välineestä johtuvat vaateet, ei oteta huomioon
sellaisten sopimusten tai liiketoimien yhteydessä, joiden suo
rittamiseen ovat suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain,
vaikuttaneet tässä päätöksessä tarkoitetut toimenpiteet.”

14.10.2011

2.
Liitteet I ja II sisältävät myös tiedot, jotka ovat tarpeen
asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos
nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja
voivat olla nimet, mukaan lukien peitenimet, syntymäaika ja
-paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, suku
puoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti.
Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekiste
röintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.”
2 artikla
Päätöksen 2011/273/YUTP liitteestä tulee liite I.
3 artikla
Lisätään tämän päätöksen liite päätöksen 2011/273/YUTP liit
teeksi II.

4) Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Neuvosto laatii liitteissä I ja II olevat luettelot sekä
muuttaa niitä jonkin jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden
ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perus
teella.”
5) Korvataan 6 artikla seuraavasti:
”6 artikla
1.
Liitteissä I ja II esitetään perusteet asianomaisten hen
kilöiden ja yhteisöjen merkitsemiselle luetteloon.

4 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2011.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. DOWGIELEWICZ
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LIITE
”LIITE II
Luettelo 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista yhteisöistä
Yhteisöt
Nimi

1.

Commercial
Bank of Syria

Tunnistetiedot

— Damaskoksen toimipiste, P.O. Box 2231, Moawiya
St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh
Square, Damascus, Syria;
— Aleppon toimipiste, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St.,
Aleppo, Syria;
SWIFT/BIC CMSY SY DA; kaikki toimistot ympäri maa
ilmaa [NPWMD]
WWW: http://cbs-bank.sy/En-index.php
Puh.: +963 11 2218890
Faksi: +963 11 2216975
Keskusjohto: dir.cbs@mail.sy

Perusteet

Valtion
omistama
pankki, joka
antaa
rahoitustukea
hallinnolle.

Luetteloon
merkitsemisen
päivämäärä

13.10.2011”
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,
annettu 13 päivänä lokakuuta 2011,
Liettuan nautaeläintietokannan toimintakelpoisuuden toteamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 7164)
(ainoastaan liettuankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/685/EU)
toja koskevien ilmoitusten määräaikoja noudatetaan, ii)
Liettuan ulkopuolelle siirrettyjen eläinten passit luovute
taan maahan saapumisen yhteydessä toimivaltaiselle vi
ranomaiselle, iii) kansallisesta nautaeläinten tietokannasta
on yhteys kansalliseen maatalouden maksujärjestelmää
koskevaan tietokantaan sekä kansalliseen eläinlääkintätie
tojen hallintajärjestelmään, jotta täsmäytyksen valvonta ja
tietojenvaihto helpottuisivat ja iv) ohjeita vahvistetaan si
ten, että korvamerkit annetaan ja jaetaan oikein ja asiaa
koskevat tiedot ovat tietokannassa saatavilla.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestel
män käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuottei
den pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 820/97 kumoamisesta 17 päivänä heinäkuuta 2000 anne
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1760/2000 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

(5)

Komissio on tarkastanut kyseiset tiedot ja katsoo ne riit
täviksi, jotta se voi todeta tietokannan toimintakuntoi
seksi.

(6)

Edellä esitetyn perusteella on aiheellista todeta Liettuan
nautaeläintietokannan
olevan
toimintakelpoinen
1 päivästä heinäkuuta 2011 alkaen,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 1760/2000, jäljempänä ’asetus’,
6 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, että nautaeläin on
voitava tunnistaa ja sen mukana on oltava passi sitä
siirrettäessä.

(2)

Asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jäsenval
tiot, joilla on käytössään ATK-pohjainen tietokanta, jonka
komissio katsoo olevan kaikilta osin käyttökunnossa, voi
vat määrätä, että passi annetaan ainoastaan unionin sisäi
seen kauppaan tarkoitettuja eläimiä varten ja että passin
on seurattava eläimen mukana vain, jos eläin siirretään
kyseisen jäsenvaltion alueelta toisen jäsenvaltion alueelle.

(3)

(4)

Liettua on esittänyt komissiolle pyynnön, että komissio
toteaisi sen nautaeläimiä koskevan tietokannan toiminta
kelpoiseksi. Tämä tietokanta muodostaa perustan Liet
tuan nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmälle.
Liettua on toimittanut tarvittavat tiedot, jotka erityisesti
vahvistavat, että sen nautaeläimiä koskeva tietokanta on
asetuksen 5 artiklan mukainen: i) tapahtumien ilmoitta
misessa tapahtuneet viiveet näkyvät tietokannassa koros
tettuina ja siten, että asetuksessa säädettyjä, eläinten siir

(1) EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Todetaan Liettuan nautaeläintietokannan olevan toimintakelpoi
nen 1 päivästä heinäkuuta 2011 alkaen.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Liettuan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2011.
Komission puolesta
John DALLI

Komission jäsen
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,
annettu 13 päivänä lokakuuta 2011,
päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta Meksikoa koskevan kohdan osalta niiden
kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja
hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittua
(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 7168)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2011/686/EU)
elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen,
munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten
93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta 6 päivänä tam
mikuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä
2004/211/EY (3) vahvistetaan luettelo niistä kolmansista
maista ja aluejaon tapauksessa niiden osista, joista jäsen
valtiot sallivat hevoseläinten ja niiden siemennesteen, mu
nasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä muut kyseiseen
tuontiin sovellettavat vaatimukset. Luettelo on kyseisen
päätöksen liitteessä I. Meksiko, Chiapasin ja Oaxacan osa
valtioita lukuun ottamatta, mainitaan tällä hetkellä kysei
sessä liitteessä.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista
eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön si
säisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä
eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jak
sossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä
koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun
neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) ja erityisesti sen
17 artiklan 3 kohdan a alakohdan,
(4)

Meksiko ilmoitti 19. elokuuta 2011 Maailman eläintauti
järjestölle OIE:lle vahvistaneensa kaksi VEE-tapausta hev
osissa Tabascon ja Veracruzin osavaltioissa; aiheuttajana
on sama IE-alatyypin virus kuin naapuriosavaltioissa
Chiapasissa ja Oaxacassa todettu.

(5)

Hevoseläinten ja niiden siemennesteen, munasolujen ja
alkioiden tuontia unioniin Tabascon ja Veracruzin osaval
tioista Meksikosta ei sen vuoksi enää pitäisi sallia. Kysei
set osavaltiot olisikin poistettava päätöksen 2004/211/EY
liitteestä I.

(6)

Päätöstä 2004/211/EY olisi sen vuoksi muutettava.

Direktiivissä 2009/156/EY vahvistetaan eläinten terveyttä
koskevat vaatimukset, joita sovelletaan elävien hevos
eläinten tuonnissa unioniin. Siinä säädetään, että unioniin
tuotavien hevoseläinten on oltava peräisin sellaisista kol
mansista maista tai kolmansien maiden alueiden sellai
sista osista, joissa Venezuelan equine encephalomyelitis
(VEE) on ilmoitettava tauti ja jotka ovat olleet vapaita
VEE-tartunnasta kahden vuoden ajan.

(7)

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

Niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden aluei
den osien alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat

Korvataan päätöksen 2004/211/EY liitteessä I oleva Meksikoa
koskeva kohta seuraavasti:

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elä
vien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtu
van tuonnin osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neu
voston direktiivin 2009/156/EY (2) ja erityisesti sen 12 artiklan
1 kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan ja 12 artiklan 4
kohdan sekä 19 artiklan johdantokappaleen ja a ja b alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Direktiivissä 92/65/ETY vahvistetaan muun muassa he
voseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden
tuontia unioniin koskevat vaatimukset. Vaatimusten on
oltava vähintään jäsenvaltioiden välistä kauppaa koskevia
vaatimuksia vastaavat.

”MX

Meksiko

MX-0

Koko maa

MX-1

Koko maa Chiapasin, Oaxa
can, Tabascon ja Veracruzin
osavaltioita lukuun ottamat
ta

(1) EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.
(2) EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

D

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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X

X

—

X

X

X

X

X”

(3) EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1.
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2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2011.
Komission puolesta
John DALLI

Komission jäsen

14.10.2011

14.10.2011
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OIKAISUJA

Oikaistaan neuvoston asetus (EU) N:o 1225/2010, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, EU:n aluksiin
sovellettavien eräiden syvänmeren kalalajien kantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2011
ja 2012
(Euroopan unionin virallinen lehti L 336, 21. joulukuuta 2010)
1. Sivulla 4, liitteessä, 1 osassa, 1 kohdassa, viimeinen rivi:
Korvataan:

”Luikeroturskat

Phycis spp.”

seuraavasti:

”Suomuturska

Phycis blennoides”.

2. Sivulla 6, liitteessä, 2 osassa, syvänmeren haiden sekä Deania hystricosa ja Deania profundorum -lajien vuosittaisia
kalastusmahdollisuuksia koskeva taulukko, otsikko:
Korvataan:

”Alue: Kansainväliset vedet alueella XII (DWS/12-)”

seuraavasti:

”Alue: Kansainväliset vedet alueella XII (DWS/12INT-)”.

3. Sivulla 8, liitteessä, 2 osassa, toinen lestikalan, Coryphaenoides rupestris, vuosittaisia kalastusmahdollisuuksia koskeva
taulukko, otsikko:
Korvataan:

”Alue: EU:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII (RNG/5B67)”

seuraavasti:

”Alue: EU:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII (RNG/5B67-)”.

4. Sivulla 8, liitteessä, 2 osassa, toinen lestikalan, Coryphaenoides rupestris, vuosittaisia kalastusmahdollisuuksia koskeva
taulukko, alaviite (1)
Korvataan:

”(1) Enintään 8 % kustakin kiintiöstä voidaan kalastaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VIII, IX, X,
XII ja XIV.”

seuraavasti:

”(1) Enintään 8 % kustakin kiintiöstä voidaan kalastaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VIII, IX, X,
XII ja XIV (RNG/*8X14-).”.

5. Sivulla 8, liitteessä, 2 osassa, kolmas lestikalan, Coryphaenoides rupestris, vuosittaisia kalastusmahdollisuuksia koskeva
taulukko, alaviite (1):
Korvataan:

”(1) Enintään 8 % kustakin kiintiöstä voidaan kalastaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla Vb, VI ja
VII.”

seuraavasti:

”(1) Enintään 8 % kustakin kiintiöstä voidaan kalastaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla Vb, VI ja
VII (RNG/*5B67-).”.

6. Sivulla 9, liitteessä, 2 osassa, kolmas keltaroussin, Hoplostethus atlanticus, vuosittaisia kalastusmahdollisuuksia koskeva
taulukko, otsikko:
Korvataan:

”Alue: EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ja XIV (ORY/1CX14C)”

seuraavasti:

”Alue: EU:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ja XIV (ORY/1CX14)”.

7. Sivulla 10, liitteessä, 2 osassa, toinen pikkupagellin, Pagellus bogaraveo, vuosittaisia kalastusmahdollisuuksia koskeva
taulukko, alaviite (2):
Korvataan:

”(2) Enintään 8 % kustakin kiintiöstä voidaan kalastaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VI, VII ja
VIII.”

seuraavasti:

”(2) Enintään 8 % kustakin kiintiöstä voidaan kalastaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VI, VII ja
VIII (SBR/*678-).”.
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8. Sivu 11, liite, 2 osa, ensimmäinen, toinen ja kolmas luikeroturskien, Phycis spp., vuosittaisia kalastusmahdollisuuksia
koskeva taulukko, otsikko:
Korvataan:

”Luikeroturskat

Phycis spp.”

seuraavasti:

”Suomuturska

Phycis blennoides”.

9. Sivulla 11, liitteessä, 2 osassa, toinen luikeroturskien, Phycis spp., vuosittaisia kalastusmahdollisuuksia koskeva tau
lukko, alaviite (1)
Korvataan:

”(1) Enintään 8 % kustakin kiintiöstä voidaan kalastaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VIII ja IX.”

seuraavasti:

”(1) Enintään 8 % kustakin kiintiöstä voidaan kalastaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla VIII ja IX
(GFB/*89-).”

10. Sivulla 11, liitteessä, 2 osassa, kolmas luikeroturskien, Phycis spp., vuosittaisia kalastusmahdollisuuksia koskeva
taulukko, alaviite (1)
Korvataan:

”(1) Enintään 8 % kustakin kiintiöstä voidaan kalastaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V, VI ja
VII.”

seuraavasti:

”(1) Enintään 8 % kustakin kiintiöstä voidaan kalastaa EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V, VI ja VII
(GFB/*567-).”.

11. Sivulla 12, liitteessä, 2 osassa, luikeroturskien, Phycis spp., vuosittaisia kalastusmahdollisuuksia koskeva taulukko,
otsikko:
Korvataan:

”Luikeroturskat

Phycis spp.”

seuraavasti:

”Suomuturska

Phycis blennoides”.
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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

FI

