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I
(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

DIREKTIIVIT
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/26/EU,
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,
direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta lääketurvatoiminnan osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

(2)

Lisäksi myyntiluvan haltijan vapaaehtoiset toimenpiteet
eivät saisi johtaa tilanteeseen, jossa unionissa myyntilu
van saaneen lääkkeen riskeihin tai hyötyihin liittyviä huo
lenaiheita ei käsitellä asianmukaisesti kaikissa jäsenvalti
oissa. Sen vuoksi myyntiluvan haltija olisi velvoitettava
ilmoittamaan asianomaiselle toimivaltaisille viranomaisille
ja Euroopan lääkevirastolle perusteet lääkkeen vetämiseen
pois markkinoilta, lääkkeen markkinoille saattamisen kes
keyttämiseen, myyntiluvan peruuttamispyyntöön tai
myyntiluvan uusimatta jättämiseen.

(3)

On aiheellista selventää ja vahvistaa tavanomaista menet
telyä ja kiireellistä unionin menettelyä, jotta voidaan huo
lehtia koordinoinnista, pikaisesta arvioinnista kiireellisissä
tapauksissa sekä mahdollisuudesta toteuttaa välittömiä
toimia ennen päätöksen tekemistä unionin tasolla silloin,
kun se on tarpeen kansanterveyden suojelemiseksi. Ta
vanomainen menettely olisi pantava vireille lääkkeiden
laatuun, turvallisuuteen tai tehoon liittyvissä, unionin
etua koskevissa asioissa. Kiireellinen unionin menettely
olisi pantava vireille, kun on tarpeen arvioida pikaisesti
lääketurvatoiminnan tietojen arviointiin perustuvia huo
lenaiheita. Riippumatta siitä, sovelletaanko kiireellistä
unionin menettelyä vai tavanomaista menettelyä ja siitä,
minkä menettelyn, olipa se keskitetty tai muunlainen,
mukaisesti lääkkeelle on myönnetty myyntilupa, lääketur
vallisuuden riskinarviointikomitean olisi annettava suosi
tuksensa aina, kun toimenpiteen toteuttaminen perustuu
lääketurvatoimintatietoihin. On asianmukaista, että koor
dinointiryhmä ja ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsitte
levä komitea tukeutuvat arviointiaan tehdessään tuohon
suositukseen.

(4)

On asianmukaista, että jäsenvaltiot tuovat hajautetun me
nettelyn ja keskinäisen tunnustamisen menettelyn mukai
sesti myyntiluvan saaneiden lääkkeiden uuden vasta-ai
heen lisäämistä, suositellun annostuksen pienentämistä
tai käyttötarkoitusten rajoittamista koskevat tapaukset

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 114 artiklan ja 168 artiklan 4 kohdan
c alakohdan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (1),
ovat kuulleet alueiden komiteaa,
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),
sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Viimeaikaiset lääketurvatoimintaan liittyvät haitalliset ta
pahtumat unionissa ovat osoittaneet, että unionin tasolla
tarvitaan automaattista menettelyä erityisissä turvallisuus
kysymyksissä, jotta varmistetaan, että asia arvioidaan ja
käsitellään kaikissa jäsenvaltioissa, joissa lääkkeelle on
myönnetty myyntilupa. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä
koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta
2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston di
rektiivissä 2001/83/EY (3) säädetyin tavoin kansallisella
tasolla myyntiluvan saaneita lääkkeitä koskevien unionin
eri menettelyjen soveltamisalaa olisi selvennettävä.

(1) EUVL C 181, 21.6.2012, s. 201.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. syyskuuta 2012 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 4. lo
kakuuta 2012.
(3) EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.
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koordinointiryhmän tietoon, kun kiireellistä unionin me
nettelyä ei panna vireille. Yhdenmukaistamisen varmista
miseksi kyseisten lääkkeiden osalta koordinointiryhmä
voi tarkastella, ovatko toimenpiteet tarpeen siinä tapauk
sessa, että mikään jäsenvaltio ei ole käynnistänyt tavan
omaista menettelyä.
(5)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän
direktiivin tavoitetta eli yhdenmukaistaa lääketurvatoi
mintaa koskevia sääntöjä koko unionissa, vaan se voi
daan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaat
teen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteel
lisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä
sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(6)

Sen vuoksi direktiiviä 2001/83/EY olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivi 2001/83/EY seuraavasti:
1) Korvataan 23 a artiklan toinen kohta seuraavasti:
”Jos kyseisen lääkkeen markkinoille saattaminen keskeytyy
tilapäisesti tai pysyvästi jossain jäsenvaltiossa, myyntiluvan
haltijan on ilmoitettava asiasta tuon jäsenvaltion toimival
taiselle viranomaiselle. Ilmoitus on poikkeuksellisia olosuh
teita lukuun ottamatta tehtävä vähintään kaksi kuukautta
ennen lääkkeen markkinoille saattamisen keskeytymistä.
Myyntiluvan haltijan on ilmoitettava toimivaltaiselle viran
omaiselle tällaisen toimenpiteen perusteet 123 artiklan 2
kohdan mukaisesti.”
2) Muutetaan 31 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:
”Jos jokin 107 i artiklan 1 kohdassa luetelluista perus
teista täyttyy, sovelletaan kuitenkin 107 i–107 k artik
lassa säädettyä menettelyä.”
b) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Jos vireillepano komiteassa koskee lääkkeiden
joukkoa tai tiettyyn terapeuttiseen luokkaan kuuluvia
lääkkeitä, virasto voi rajoittaa menettelyn myyntiluvan
tiettyihin yksittäisiin osiin.
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luokkaan kuuluvia lääkkeitä, menettelyyn on sisällytet
tävä myös sellaiset kyseiseen joukkoon tai luokkaan
kuuluvat lääkkeet, joille on myönnetty myyntilupa ase
tuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti.
3.
Jäsenvaltio voi tapauksissa, joissa kiireelliset toi
menpiteet ovat tarpeen kansanterveyden suojelemiseksi
missä tahansa menettelyn vaiheessa, peruuttaa asian
omaisen lääkkeen myyntiluvan väliaikaisesti ja kieltää
sen käytön alueellaan, kunnes lopullinen päätös on teh
ty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan sovelta
mista. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, virastolle
ja muille jäsenvaltioille viimeistään seuraavana työpäi
vänä toimenpiteensä perusteet.
4.
Jos tämän artiklan mukaisesti aloitetun menettelyn
soveltamisalaan, siten kuin se on määritelty 2 kohdassa,
kuuluu lääkkeitä, joille on myönnetty myyntilupa ase
tuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti, komissio voi ta
pauksissa, joissa kiireelliset toimenpiteet ovat tarpeen
kansanterveyden suojelemiseksi missä tahansa menette
lyn vaiheessa, peruuttaa asianomaisten lääkkeiden myyn
tiluvat väliaikaisesti ja kieltää niiden käytön, kunnes lo
pullinen päätös on tehty. Komissio ilmoittaa virastolle ja
jäsenvaltioille viimeistään seuraavana työpäivänä toi
menpiteensä perusteet.”
3) Lisätään 34 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Jos 31 artiklan mukaisesti aloitetun menettelyn soveltamis
alaan kuuluu lääkkeitä, joille on myönnetty myyntilupa
asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisesti tämän direktiivin
31 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan nojalla, komis
sio tekee tarvittaessa päätökset asianomaisten myyntilupien
muuttamisesta tai peruuttamisesta väliaikaisesti tai koko
naan taikka myyntilupien uusimisesta kieltäytymisestä.”
4) Korvataan 37 artiklassa sanat ”Mitä 35 ja 36 artiklassa sää
detään” sanoilla ”Mitä 35 artiklassa säädetään”.
5) Muutetaan 63 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
”1.
Edellä 54, 59 ja 62 artiklassa tarkoitetut merkin
nät on laadittava sen jäsenvaltion, jossa lääke saatetaan
markkinoille, tämän direktiivin soveltamiseksi ilmoitta
malla yhdellä tai useammalla virallisella kielellä.”
b) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Tässä tapauksessa 35 artiklaa sovelletaan näihin lääkkei
siin ainoastaan, jos niihin sovelletaan tässä luvussa tar
koitettuja myyntilupamenettelyjä.
Jos tämän artiklan mukaisesti vireille pantu menettely
koskee lääkkeiden joukkoa tai tiettyyn terapeuttiseen

”2.
Pakkausseloste on laadittava ja suunniteltava si
ten, että se on selkeä ja ymmärrettävä ja käyttäjä osaa
toimia sen edellyttämällä tavalla, tarvittaessa terveyden
huollon ammattihenkilöiden avustamana. Pakkausselos
teen on oltava helposti luettava sen jäsenvaltion, jossa
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lääke saatetaan markkinoille, tämän direktiivin sovelta
miseksi ilmoittamalla yhdellä tai useammalla virallisella
kielellä.”

c) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.
Jos lääkettä ei ole tarkoitettu toimitettavaksi suo
raan potilaalle tai jos lääkkeen osalta ilmenee vakavia
saatavuusongelmia, toimivaltaiset viranomaiset voivat ih
misten terveyden turvaamiseksi tarpeellisina pitämiään
toimenpiteitä noudattaen myöntää vapautuksen velvoit
teesta ilmoittaa tietyt tiedot merkinnöissä ja pakkausse
losteessa. Ne voivat myös myöntää täydellisen tai osit
taisen vapautuksen velvoitteesta laatia merkinnät ja pak
kausseloste sen jäsenvaltion, jossa lääke saatetaan mark
kinoille, tämän direktiivin soveltamiseksi ilmoittamalla
yhdellä tai useammalla virallisella kielellä.”

6) Korvataan 85 a artikla seuraavasti:

L 299/3

c) se harkitsee myyntiluvan uusimisesta kieltäytymistä; tai

d) se on saanut myyntiluvan haltijalta tiedon siitä, että
tämä on turvallisuussyistä keskeyttänyt lääkkeen mark
kinoille saattamisen tai toteuttanut toimenpiteitä myyn
tiluvan peruuttamiseksi taikka aikoo toteuttaa tällaisia
toimenpiteitä tai ei ole hakenut myyntiluvan uusimista.

1 a.
Jäsenvaltio tai tarvittaessa komissio ilmoittaa lää
keturvatoiminnan tietojen arviointiin perustuvien huolen
aiheiden perusteella muille jäsenvaltioille, virastolle ja ko
missiolle, jos se katsoo, että uuden vasta-aiheen lisääminen,
suositellun annostuksen pienentäminen tai lääkkeen käyttö
tarkoitusten rajoittaminen on tarpeen. Tiedoissa on esitet
tävä pääpiirteittäin harkittu toimenpide ja sen perusteet.

Kun kiireellisten toimenpiteiden katsotaan olevan tarpeen,
jäsenvaltio tai tarvittaessa komissio panee vireille tässä jak
sossa säädetyn menettelyn tässä kohdassa tarkoitetuissa ta
pauksissa.

”85 a artikla
Jos kyseessä on lääkkeiden tukkukauppa kolmansiin mai
hin, 76 artiklaa ja 80 artiklan ensimmäisen kohdan c ala
kohtaa ei sovelleta. Lisäksi 80 artiklan ensimmäisen kohdan
b ja ca alakohtaa ei sovelleta, jos lääke on vastaanotettu
suoraan jostain kolmannesta maasta, mutta sitä ei ole maa
hantuotu unioniin. Tukkukauppiaiden on kuitenkin maini
tussa tapauksessa varmistettava, että lääkkeet hankitaan ai
noastaan henkilöiltä, joilla on lupa tai oikeus toimittaa
lääkkeitä kyseisen kolmannen maan sovellettavien säännös
ten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti. Kun tukku
kauppiaat toimittavat lääkkeitä kolmansissa maissa oleville
henkilöille, niiden on varmistettava, että toimitukset teh
dään ainoastaan henkilöille, joilla on lupa tai oikeus vas
taanottaa lääkkeitä tukkukauppaa tai yleistä jakelua varten
kyseisen kolmannen maan sovellettavien säännösten ja hal
linnollisten määräysten mukaisesti. Edellä 82 artiklassa ase
tettuja vaatimuksia sovelletaan lääkkeiden toimittamiseen
kolmansiin maihin henkilöille, joilla on lupa tai valtuudet
toimittaa lääkkeitä yleisölle.”

7) Korvataan 107 i artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.
Jäsenvaltio tai tarvittaessa komissio panee vireille
tässä jaksossa säädetyn menettelyn lääketurvatoiminnan tie
tojen arviointiin perustuvien huolenaiheiden perusteella il
moittamalla muille jäsenvaltioille, virastolle ja komissiolle,
jos

Kun tässä jaksossa säädettyä menettelyä ei panna vireille
sellaisten lääkkeiden osalta, joille on myönnetty myyntilupa
III osaston 4 luvussa säädettyjen menettelyjen mukaisesti,
tapaus on tuotava koordinointiryhmän tietoon.

Unionin etua koskevissa tapauksissa sovelletaan 31 artiklaa.

1 b.
Kun tässä jaksossa säädetty menettely pannaan vi
reille, virasto tarkastaa, koskeeko turvallisuusepäily muita
lääkkeitä kuin niitä, joihin tiedot liittyvät, tai koskeeko se
kaikkia tiettyyn lääkkeiden joukkoon tai tiettyyn terapeut
tiseen luokkaan kuuluvia lääkkeitä.

Jos kyseiset lääkkeet ovat saaneet myyntiluvan useammassa
kuin yhdessä jäsenvaltiossa, virasto ilmoittaa menettelyn
vireillepanijalle ilman aiheetonta viivytystä tarkastuksen tu
loksen, ja tällöin sovelletaan 107 j ja 107 k artiklassa sää
dettyjä menettelyjä. Muussa tapauksessa turvallisuusepäily
kuuluu asianomaiselle jäsenvaltiolle. Virasto tai tarpeen mu
kaan jäsenvaltio ilmoittaa myyntiluvan haltijoille, että me
nettely on pantu vireille.”

8) Korvataan 107 i artiklan 2 kohdassa sanat ”tämän artiklan
1 kohdan” sanoilla ”tämän artiklan 1 ja 1 a kohdan”.
a) se harkitsee myyntiluvan peruuttamista väliaikaisesti tai
kokonaan;

b) se harkitsee lääkkeen toimittamisen kieltämistä;

9) Korvataan 107 i artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa
sanat ”1 kohdan mukaisesti” sanoilla ”1 ja 1 a kohdan mu
kaisesti”.
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10) Korvataan 107 i artiklan 5 kohdassa sanat ”1 kohdassa”
sanoilla ”1 ja 1 a kohdassa”.
11) Korvataan 107 j artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakoh
dassa sanat ”107 i artiklan 1 kohdassa” sanoilla”107 i ar
tiklan 1 ja 1 a kohdassa”.
12) Muutetaan 123 artikla seuraavasti:

27.10.2012

tettu kokonaan tai väliaikaisesti unionissa, joiden toimit
taminen on kielletty tai jotka on poistettu markkinoilta,
sekä tällaisten toimenpiteiden perusteet.”
2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava tämän direk
tiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset viimeistään 28 päivänä lokakuuta 2013. Niiden on
viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Myyntiluvan haltijan on ilmoitettava asianomai
sille jäsenvaltioille viipymättä kaikista toimenpiteistä,
jotka tämä on toteuttanut keskeyttääkseen lääkkeen kau
pan pitämisen, poistaakseen lääkkeen markkinoilta, pyy
tääkseen myyntiluvan peruuttamista tai jättääkseen ha
kematta myyntiluvan uusimista, sekä tällaisten toimen
piteiden perusteet. Myyntiluvan haltijan on erityisesti
ilmoitettava, perustuvatko tällaiset toimenpiteet johon
kin 116 artiklassa tai 117 artiklan 1 kohdassa sää
detyistä perusteista.
2 a.
Myyntiluvan haltijan on myös tehtävä tämän ar
tiklan 2 kohdan mukainen ilmoitus, jos toimenpiteet
toteutetaan kolmannessa maassa ja jos ne perustuvat
johonkin 116 artiklassa tai 117 artiklan 1 kohdassa
säädetyistä perusteista.
2 b.
Myyntiluvan haltijan on lisäksi ilmoitettava viras
tolle, jos tämän artiklan 2 kohdassa tai 2 a kohdassa
tarkoitettu toimenpide perustuu johonkin 116 artiklassa
tai 117 artiklan 1 kohdassa säädetyistä perusteista.
2 c.
Virasto toimittaa 2 b kohdan mukaisesti vastaan
otetut ilmoitukset kaikille jäsenvaltioille ilman aihee
tonta viivytystä.”
b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4.
Virasto julkistaa vuosittain luettelon lääkkeistä, jo
ilta on evätty myyntilupa, joiden myyntilupa on peruu

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 28 päivästä lokakuuta
2013 lähtien.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne vi
rallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännel
lyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päi
vänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä lokakuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2012/28/EU,
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,
orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

direktiivissä pyritään puuttumaan erityiseen ongelmaan,
joka liittyy orpoteoksen aseman oikeudelliseen määrittä
miseen, ja siitä aiheutuviin seurauksiin orpoteoksiksi kat
sottujen teosten tai äänitteiden käyttöön luvan saaneille
käyttäjille ja niiden sallituille käyttötarkoituksille.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan ja
114 artiklan,
(4)

Tämä direktiivi ei rajoita jäsenvaltioissa kehitettäviä rat
kaisuja, joilla käsitellään laajamittaisen digitoinnin kysy
myksiä, esimerkiksi sellaisten teosten tapauksessa, jotka
eivät ole kaupallisesti saatavilla (out-of-commerce-works).
Tällaisissa ratkaisuissa otetaan huomioon erilaisten sisäl
tötyyppien ja erilaisten käyttäjien erityispiirteet, ja ne pe
rustuvat eri sidosryhmien väliseen yhteisymmärrykseen.
Eurooppalaisten kirjastojen, kirjoittajien, kustantajien ja
yhteisvalvontajärjestöjen edustajat allekirjoittivat 20 päi
vänä syyskuuta 2011 komission läsnä ollessa yhteis
ymmärryspöytäkirjan sellaisten teosten digitointia ja saa
taville saattamista koskevista perusperiaatteista, jotka ei
vät ole kaupallisesti saatavilla, ja siinä noudatetaan samaa
lähestymistapaa. Tämän direktiivin soveltaminen ei vai
kuta mainittuun yhteisymmärryspöytäkirjaan, jossa jäsen
valtioita ja komissiota kehotetaan varmistamaan, että
käyttäjien, oikeudenhaltijoiden ja oikeuksien yhteishallin
noinnista vastaavien järjestöjen välisillä vapaaehtoisilla so
pimuksilla, joilla annetaan yhteisymmärryspöytäkirjaan
sisältyvien periaatteiden mukaisesti lupa sellaisten teosten
käyttöön, jotka eivät ole kaupallisesti saatavilla, on vaa
dittava oikeusvarmuus sekä kansallisissa että kansainväli
sissä yhteyksissä.

(5)

Tekijänoikeus on luovien alojen taloudellinen perusta,
koska se edistää innovointia, luovaa työtä, investointeja
ja tuotantoa. Näin ollen teosten laajamittainen digitointi
ja levittäminen edistävät Euroopan kulttuuriperinnön
suojelua. Tekijänoikeus on tärkeä väline, jolla varmiste
taan luovien alojen työstä palkitseminen.

(6)

Koska oikeudenhaltijoilla on tekijänoikeuden ja lähioike
uksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tieto
yhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 2001 annetulla
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä
2001/29/EY (3) yhdenmukaistetut yksinoikeudet valmis
taa teoksestaan ja muusta suojatusta aineistosta kappale
ja sallia sen saattaminen yleisön saataville, teosten tai
muun suojatun aineiston digitointi ja yleisön saataville
saattaminen edellyttävät oikeudenhaltijoiden etukäteen
antamaa suostumusta.

(7)

Orpoteosten tapauksessa tällaista etukäteistä suostumusta
kappaleen valmistamiseen tai saattamiseen yleisön saa
taville ei voida saada.

(8)

Jäsenvaltioiden eri tavat tunnustaa orpoteoksen asema
voivat olla sisämarkkinoiden toiminnan sekä orpoteosten

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (1),
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Jäsenvaltioihin sijoittautuneet yleisölle avoimet kirjastot,
oppilaitokset ja museot sekä arkistot, elokuva- tai äänite
arkistot ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot ovat
käynnistäneet kokoelmiensa tai arkistojensa laajamittaisen
digitoinnin Euroopan digitaalisten kirjastojen luomiseksi.
Ne auttavat osaltaan säilyttämään ja levittämään euroop
palaista kulttuuriperintöä, mikä myös on tärkeää Euroo
pan digitaalisten kirjastojen, kuten Europeanan, luomisel
le. Painetun aineiston laajamittaisessa digitoinnissa käytet
tävät tekniikat sekä haku- ja indeksointitekniikat lisäävät
kirjastojen kokoelmien tutkimusarvoa. Suurten verkkokir
jastojen luominen edistää niiden sähköisten hakutyökalu
jen käyttöä, jotka tarjoavat uusia tieteellisten löytöjen
lähteitä tutkijoille ja tiedeyhteisön edustajille, joiden olisi
muutoin tyydyttävä perinteisiin analogisiin hakumenetel
miin.

(2)

Osaamisen ja innovoinnin vapaan liikkuvuuden edistämi
nen sisämarkkinoilla on tärkeä osa Eurooppa 2020 -stra
tegiaa, joka vahvistetaan komission tiedonannossa ”Eu
rooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun
strategia” ja jonka lippulaivahankkeisiin kuuluu Euroopan
digitaalistrategian kehittäminen.

(3)

Oikeudellisen kehyksen luominen niin sanottujen orpote
osten eli tekijänoikeus- tai lähioikeussuojan alaisten teos
ten ja muun suojatun aineiston, joiden oikeudenhaltijaa ei
ole tunnistettu tai tunnistamisesta huolimatta paikannet
tu, digitoinnin ja levittämisen helpottamiseksi on yksi
keskeisistä toimista, jotka on määritetty Euroopan digi
taalistrategiassa, sellaisena kuin se on vahvistettu komis
sion tiedonannossa ”Euroopan digitaalistrategia”. Tässä

(1) EUVL C 376, 22.12.2011, s. 66.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. syyskuuta 2012 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 4. lo
kakuuta 2012.

(3) EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10.
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teosten ja muun suojatun aineiston oikeudenhaltijat. Jä
senvaltioilla olisi oltava mahdollisuus säätää, että tämän
huolellisen oikeuksien selvityksen voivat suorittaa joko
tässä direktiivissä tarkoitetut organisaatiot tai muut orga
nisaatiot. Kyseiset organisaatiot voivat periä huolellisen
oikeuksien selvityksen suorittamisesta maksun.

käytön ja rajat ylittävän saatavuuden esteenä. Lähestymis
tapojen väliset erot voivat myös rajoittaa kulttuurisisältöä
sisältävien tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta.
Siksi on tarkoituksenmukaista varmistaa orpoteosten ase
man vastavuoroinen tunnustaminen, koska siten mahdol
listetaan orpoteosten saatavuus kaikissa jäsenvaltioissa.

(9)

Jotta yleisölle avoimille kirjastoille, oppilaitoksille ja mu
seoille sekä arkistoille, elokuva- tai äänitearkistoille ja jul
kisen palvelun yleisradio-organisaatioille voidaan varmis
taa sisämarkkinoilla orpoteosten käyttöön liittyvä oikeus
varmuus, tarvitaan erityisesti yhteinen tapa määrittää or
poteoksen asema ja orpoteosten sallitut käyttötarkoituk
set.

(10)

Julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden tuottamiin ja
niiden arkistoissa oleviin elokuvateoksiin tai audiovisuaa
lisiin teoksiin ja äänitteisiin sisältyy orpoteoksia. Kun ote
taan huomioon yleisradiotoiminnan harjoittajien erityi
nen asema äänitteiden ja audiovisuaalisen materiaalin
tuottajina ja tarve toteuttaa toimenpiteitä, joilla rajoite
taan orpoteosten esiintymistä vastaisuudessa, on aiheel
lista säätää määräajasta, joka koskee tämän direktiivin
soveltamista, kun kyseessä ovat yleisradio-organisaatioi
den arkistoissa olevat teokset ja äänitteet.

(11)

Julkisen palvelun yleisradio-organisaatioiden arkistoissa
olevien ja näiden organisaatioiden tuottamien elokuvate
osten, audiovisuaalisten teosten ja äänitteiden olisi tämän
direktiivin soveltamiseksi katsottava sisältävän sellaiset
elokuvateokset, audiovisuaaliset teokset ja äänitteet, jotka
kyseiset organisaatiot tai muut yhteistuotantoon osallis
tuvat julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot ovat tilan
neet yksinomaiseen käyttöönsä. Julkisen palvelun yleis
radio-organisaatioiden arkistoissa olevat elokuvateokset,
audiovisuaaliset teokset ja äänitteet, joita kyseiset organi
saatiot eivät ole tuottaneet tai tilanneet mutta joiden
käyttämiseen niille on annettu lupa käyttöoikeussopi
muksen mukaisesti, olisi sen sijaan jätettävä tämän direk
tiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

(12)

Kansainvälisen kohteliaisuuden vuoksi tätä direktiiviä olisi
sovellettava vain teoksiin ja äänitteisiin, jotka on julkaistu
ensimmäisen kerran jonkin jäsenvaltion alueella, tai jos
niitä ei ole julkaistu, jotka on yleisradioitu ensimmäisen
kerran jonkin jäsenvaltion alueella, tai jos niitä ei ole
julkaistu eikä yleisradioitu, jotka tämän direktiivin edun
saajat ovat asettaneet julkisesti saataville oikeudenhaltijoi
den suostumuksella. Jälkimmäisessä tapauksessa tätä di
rektiiviä olisi sovellettava ainoastaan, jos on perusteltua
olettaa, että oikeudenhaltijat eivät vastustaisi teosten tai
äänitteiden tässä direktiivissä sallittua käyttöä.

(13)

Ennen kuin teosta tai äänitettä voidaan pitää orpoteok
sena, olisi suoritettava vilpittömässä mielessä huolellinen
selvitys teoksen tai äänitteen oikeudenhaltijoista siten,
että se kattaa myös teokseen tai äänitteeseen sisältyvien
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(14)

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien korkeatasoisen suoje
lun turvaamiseksi unionissa on aiheellista säätää yhden
mukaisesta tavasta tehdä tällainen huolellinen oikeuksien
selvitys. Huolelliseen oikeuksien selvitykseen olisi sisällyt
tävä hakuja lähteistä, joissa annetaan tietoa teoksista ja
muusta suojatusta aineistosta, ja siitä päättää tämän di
rektiivin mukaisesti jäsenvaltio, jossa huolellinen oikeuk
sien selvitys on suoritettava. Näin toimiessaan jäsenvaltiot
voisivat noudattaa huolellista oikeuksien selvitystä koske
via suuntaviivoja, joista sovittiin digitaalista kirjastoa kos
kevan i2010 -aloitteen yhteydessä perustetussa digitaalisia
kirjastoja käsittelevässä korkean tason työryhmässä.

(15)

Päällekkäisten hakutoimien välttämiseksi oikeuksien selvi
tys olisi suoritettava jäsenvaltiossa, jossa teos tai äänite
on julkaistu ensimmäisen kerran, tai jos sitä ei ole jul
kaistu, jäsenvaltiossa, jossa se on yleisradioitu ensimmäi
sen kerran. Elokuvateosten tai audiovisuaalisten teosten
osalta huolellinen oikeuksien selvitys olisi suoritettava
jäsenvaltiossa, jossa teosten tuottajalla on päätoimipaikka
tai vakituinen asuinpaikka. Jos elokuvateoksella tai audio
visuaalisella teoksella on useampi kuin yksi tuottaja, jotka
ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin, huolellinen oike
uksien selvitys olisi suoritettava kussakin näistä jäsenval
tioista. Kun kyseessä ovat teokset ja äänitteet, joita ei ole
julkaistu eikä yleisradioitu mutta jotka tämän direktiivin
edunsaajat ovat asettaneet julkisesti saataville oikeuden
haltijoiden suostumuksella, huolellinen oikeuksien selvi
tys olisi suoritettava jäsenvaltiossa, johon teoksen tai ää
nitteen oikeudenhaltijoiden suostumuksella julkisesti saa
taville asettanut organisaatio on sijoittautunut. Teokseen
tai äänitteeseen sisältyvien teosten ja muun suojatun ai
neiston oikeudenhaltijoita koskeva huolellinen oikeuksien
selvitys olisi suoritettava jäsenvaltiossa, jossa suoritetaan
sitä teosta tai äänitettä koskeva huolellinen oikeuksien
selvitys, johon teos tai muu suojattu aineisto sisältyy.
Tietoa olisi haettava myös muissa valtioissa käytettävissä
olevista tietolähteistä, jos on näyttöä siitä, että kyseisistä
valtioista löytyy merkityksellistä tietoa oikeudenhaltijois
ta. Huolellisen oikeuksien selvityksen tuloksena saattaa
syntyä erilaista tietoa, kuten selvitystä koskeva kirjanpito
ja selvityksen tulokset. Selvitystä koskeva kirjanpito olisi
säilytettävä, jotta asianomainen organisaatio voi osoittaa,
että selvitys on ollut huolellinen.

(16)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kyseessä olevat
organisaatiot pitävät kirjaa suorittamistaan huolellisista
oikeuksien selvityksistä ja että tällaisten selvitysten tulok
set, joihin sisältyy mahdollisesti havainto, että teos tai
äänite on katsottava tässä direktiivissä tarkoitetuksi orpo
teokseksi, sekä tietoa teoksen aseman muuttumisesta ja
siitä, kuinka organisaatiot käyttävät orpoteoksia, kootaan
yhteen ja saatetaan julkisesti saataville erityisesti siten,
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että merkitykselliset tiedot tallennetaan verkkotietokan
taan. Euroopan laajuinen merkitys huomioon ottaen ja
koska on syytä välttää päällekkäisiä toimia, on syytä sää
tää, että unionille perustetaan yksi yhteinen verkkotieto
kanta, joka sisältää edellä mainitut tiedot ja jossa tiedot
ovat avoimesti kansalaisten saatavilla. Tällä tavoin kysei
set tiedot olisivat helposti sekä huolellisia oikeuksien sel
vityksiä suorittavien organisaatioiden että oikeudenhalti
joiden saatavilla. Tietokannalla voisi olla tärkeä rooli py
rittäessä estämään ja lopettamaan mahdolliset tekijän
oikeuksien loukkaukset erityisesti, kun teosten ja äänittei
den orpoteoksen asema muuttuu. Asetuksen (EU) N:o
386/2012 (1) mukaisesti sisämarkkinoilla toimivalle yh
denmukaistamisvirastolle, jäljempänä ’virasto’, annetaan
tiettyjä tehtäviä ja toimia, se rahoittaa toimintansa käyt
täen omia talousarviomäärärahojaan ja sen tarkoituksena
on helpottaa ja tukea kansallisten viranomaisten, yksityi
sen sektorin edustajien ja unionin toimielinten toimia
teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvien loukkausten tor
junnassa ja ennaltaehkäisemisessä.

Mainitun asetuksen 2 artiklan 1 kohdan g mukaan näihin
tehtäviin kuuluu erityisesti sellaisten mekanismien tarjoa
minen, joiden avulla voidaan parantaa merkityksellisten
tietojen vaihtoa verkossa asiasta vastaavien jäsenvaltioi
den viranomaisten välillä sekä edistää näiden viranomais
ten välistä yhteistyötä. Sen vuoksi on aiheellista antaa
viraston tehtäväksi perustaa unionin tietokanta, joka si
sältää tiedot tässä direktiivissä tarkoitetuista orpoteoksis
ta, ja hallinnoida sitä.

(17)

Teoksilla ja äänitteillä voi olla useita oikeudenhaltijoita, ja
teokset ja äänitteet voivat sisältää muita teoksia tai muuta
suojattua aineistoa. Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa tun
nistettujen ja paikannettujen oikeudenhaltijoiden oikeuk
siin. Jos ainakin yksi oikeudenhaltija on tunnistettu ja
paikannettu, teosta tai äänitettä ei pitäisi katsoa orpote
okseksi. Tämän direktiivin edunsaajilla olisi oltava lupa
käyttää teosta tai äänitettä, jonka yhtä tai useampaa oi
keudenhaltijaa ei ole tunnistettu tai paikannettu, ainoas
taan, jos heillä on tunnistettujen ja paikannettujen oike
udenhaltijoiden, myös teoksiin tai äänitteisiin sisältyvien
teosten tai muun suojatun aineiston oikeudenhaltijoiden,
antama lupa valmistaa kappaleita tai saattaa teos tai ää
nite yleisön saataville direktiivin 2001/29/EY 2 ja 3 artik
lan mukaisesti. Tunnistetut ja paikannetut oikeudenhalti
jat voivat antaa tällaisen luvan vain sellaisten oikeuksien
osalta, jotka kuuluvat heille itselleen joko siten, että oi
keudet ovat heidän omia oikeuksiaan, tai siten, että oike
udet on siirretty heille, eikä heidän pitäisi voida antaa
tämän direktiivin mukaisesti lupaa teosten tai äänitteiden
käyttöön sellaisten oikeudenhaltijoiden puolesta, joita ei
ole tunnistettu ja paikannettu. Vastaavasti jos oikeuden
haltija, jota ei ole aiemmin tunnistettu tai paikannettu,

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 386/2012, an
nettu 19 päivänä huhtikuuta 2012, teollis- ja tekijänoikeuksien täy
täntöönpanoon liittyvien tehtävien antamisesta sisämarkkinoilla toi
mivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit), mukaan
luettuna julkisen ja yksityisen sektorin edustajien kutsuminen koolle
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisena seuranta
keskuksena (EUVL L 129, 16.5.2012, s. 1).
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vaatii oikeuksiaan teokseen tai äänitteeseen, edunsaajat
voivat edelleen käyttää teosta tai äänitettä laillisesti ai
noastaan, jos kyseiset oikeudenhaltijat antavat siihen lu
van direktiivin 2001/29/EY mukaisesti omien oikeuksi
ensa osalta.

(18)

Oikeudenhaltijalla olisi oltava oikeus lopettaa teoksen tai
muun suojatun aineiston asema orpoteoksena, jos hän
ryhtyy vaatimaan oikeuksiaan teokseen tai muuhun suo
jattuun aineistoon. Jos oikeudenhaltija lopettaa teoksen
tai muun suojatun aineiston aseman orpoteoksena, hänen
olisi saatava teoksensa tai muun suojatun aineiston käy
töstä tämän direktiivin nojalla kohtuullinen korvaus,
jonka määrittää jäsenvaltio, johon orpoteosta käyttävä
organisaatio on sijoittautunut. Jäsenvaltioiden olisi voi
tava määritellä olosuhteet, joissa tällainen korvaus voi
daan maksaa, mukaan lukien ajankohta, jolloin maksu
on suoritettava. Kohtuullisen korvauksen mahdollisen ta
son määrittämiseksi olisi otettava asianmukaisesti huomi
oon muun muassa kulttuurin edistämiseen liittyvät jäsen
valtioiden tavoitteet, se, että kyseiset organisaatiot ovat
käyttäneet teosta ei-kaupallisiin tarkoituksiin saavuttaak
seen yleisen edun mukaiseen tehtäväänsä liittyvät tavoit
teet, joita voivat olla oppimisen edistäminen tai kulttuu
rin välittäminen, ja oikeudenhaltijalle mahdollisesti aiheu
tunut haitta.

(19)

Jos oikeuksien selvitys ei ole ollut huolellinen ja teos tai
äänite on virheellisesti katsottu orpoteokseksi, jäsenvalti
oiden lainsäädäntöön sisältyvät tekijänoikeusloukkausta
koskevat oikeussuojakeinot ovat käytettävissä asiaan liit
tyvien kansallisten säännösten ja unionin oikeuden mu
kaisesti.

(20)

Jotta voidaan edistää oppimista ja kulttuurin välittämistä,
jäsenvaltioiden olisi säädettävä poikkeuksesta tai rajoituk
sesta direktiivin 2001/29/EY 5 artiklassa tarkoitettujen
poikkeusten ja rajoitusten lisäksi. Tällä poikkeuksella tai
rajoituksella olisi sallittava se, että tietyt organisaatiot eli
direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 2 kohdan c alakoh
dassa tarkoitetut organisaatiot ja elokuva- tai äänitearkis
tot, jotka eivät toiminnassaan pyri tuottamaan taloudel
lista voittoa, sekä julkisen palvelun yleisradio-organisaa
tiot, valmistavat orpoteoksista kappaleita ja saattavat or
poteoksia yleisön saataville mainitussa direktiivissä tarkoi
tetulla tavalla, kunhan tällainen käyttö vastaa niiden ylei
sen edun mukaista tehtävää, erityisesti niiden kokoelmi
en, digitaaliset kokoelmat mukaan luettuina, säilyttämistä,
restaurointia sekä niiden kulttuuri- ja opetuskäytön mah
dollistamista. Tämän direktiivin soveltamiseksi elokuvatai äänitearkistoihin olisi katsottava kuuluvan organisaa
tiot, jotka jäsenvaltiot ovat valinneet keräämään, luetteloi
maan, säilyttämään ja restauroimaan kulttuuriperintöönsä
kuuluvia elokuvia ja muita audiovisuaalisia teoksia tai
äänitteitä. Julkisen palvelun yleisradio-organisaatioihin
olisi tämän direktiivin soveltamiseksi katsottava kuuluvan
yleisradiotoiminnan harjoittajat, joilla on jäsenvaltion an
tama, määrittelemä ja organisoima julkisen palvelun teh
tävä. Tässä direktiivissä tarkoitettu orpoteosten käyttöä
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koskeva poikkeus tai rajoitus ei vaikuta direktiivin
2001/29/EY 5 artiklassa tarkoitettuihin poikkeuksiin ja
rajoituksiin. Sitä voidaan soveltaa ainoastaan tiettyihin
erikoistapauksiin, jotka eivät ole ristiriidassa teoksen tai
muun suojatun aineiston tavanomaisen käytön kanssa
eivätkä haittaa kohtuuttomasti oikeudenhaltijan perustel
tuja etuja.

(21)

(22)

(23)

Digitoinnin kannustamiseksi tämän direktiivin edunsaa
jien olisi sallittava kerryttää tuloja, kun ne käyttävät or
poteoksia tämän direktiivin mukaisesti saavuttaakseen
yleisen edun mukaiseen tehtäväänsä liittyvät tavoitteet,
myös julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppa
nuussopimusten yhteydessä.

Sopimusjärjestelyillä voidaan osaltaan edistää Euroopan
kulttuuriperinnön digitointia, ja yleisölle avoimien kirjas
tojen, oppilaitosten ja museoiden sekä arkistojen, eloku
va- tai äänitearkistojen ja julkisen palvelun yleisradio-or
ganisaatioiden olisi sallittava tehdä tässä direktiivissä sal
litun käytön aloittaakseen kaupallisten kumppaneiden
kanssa sopimuksia orpoteosten digitoinnista ja saattami
sesta yleisön saataville. Näihin sopimuksiin voi sisältyä
rahoitusta kyseisiltä kumppaneilta. Tällaisissa sopimuk
sissa ei pitäisi asettaa tämän direktiivin edunsaajille rajoi
tuksia, jotka koskevat orpoteosten käyttöä, eikä niissä
pitäisi myöntää kaupallisille kumppaneille oikeuksia or
poteosten käyttämiseen tai niiden käytön valvontaan.

Jotta edistetään unionin kansalaisten mahdollisuutta käyt
tää Euroopan kulttuuriperintöä, on myös varmistettava,
että yhdessä jäsenvaltiossa digitoidut ja yleisön saataville
saatetut orpoteokset voidaan saattaa yleisön saataville
myös muissa jäsenvaltioissa. Yleisesti käytettävissä olevien
kirjastojen, oppilaitosten ja museoiden sekä arkistojen,
elokuva- tai äänitearkistojen ja julkisen palvelun yleis
radio-organisaatioiden, jotka käyttävät orpoteoksia yleisen
edun mukaisten tehtäviensä hoitamisessa, olisi voitava
saattaa ne yleisön saataville muissa jäsenvaltioissa.

(24)

Tällä direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden järjestelyjä,
jotka koskevat oikeuksien hallinnointia, kuten laajennet
tuja kollektiivisia lupia, edustus- tai siirto-oikeusoletta
muksia, yhteisvalvontaa tai vastaavia järjestelyjä eikä
edellä mainittujen yhdistelmiä, laajamittainen digitointi
mukaan luettuna.

(25)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän
direktiivin tavoitetta eli orpoteosten käyttöön liittyvää
oikeusvarmuutta, vaan se voidaan orpoteosten käyttöä
ohjaavien sääntöjen yhdenmukaisuuden vuoksi saavuttaa
paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toi
menpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 ar
tiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tä
män tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,
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OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Kohde ja soveltamisala
1.
Tämä direktiivi koskee orpoteosten käyttöä tiettyihin tar
koituksiin jäsenvaltioihin sijoittautuneissa yleisölle avoimissa kir
jastoissa, oppilaitoksissa ja museoissa sekä arkistoissa, elokuvaja äänitearkistoissa ja julkisen palvelun yleisradio-organisaatiois
sa, jotta ne voivat saavuttaa yleisen edun mukaiseen tehtäväänsä
liittyvät tavoitteet.

2.

Tätä direktiiviä sovelletaan

a) kirjojen, aikakausjulkaisujen, sanomalehtien, aikakauslehtien
tai muiden kirjoitusten muodossa julkaistuihin teoksiin, jotka
sisältyvät yleisölle avoimien kirjastojen, oppilaitosten tai mu
seoiden kokoelmiin sekä arkistojen tai elokuva- ja äänitear
kistojen kokoelmiin;

b) elokuvateoksiin tai audiovisuaalisiin teoksiin ja äänitteisiin,
jotka sisältyvät yleisölle avoimien kirjastojen, oppilaitosten
tai museoiden kokoelmiin sekä arkistojen tai elokuva- ja
äänitearkistojen kokoelmiin; sekä

c) elokuvateoksiin tai audiovisuaalisiin teoksiin ja äänitteisiin,
jotka julkisen palvelun yleisradio-organisaatiot ovat tuotta
neet 31 päivään joulukuuta 2002 mennessä ja jotka sisälty
vät niiden arkistoihin

ja jotka kuuluvat tekijänoikeus- tai lähioikeussuojan piiriin ja
jotka on julkaistu ensimmäisen kerran jossakin jäsenvaltiossa,
tai jos niitä ei ole julkaistu, yleisradioitu ensimmäisen kerran
jossakin jäsenvaltiossa.

3.
Tätä direktiiviä sovelletaan myös 2 kohdassa tarkoitettui
hin teoksiin ja äänitteisiin, joita ei ole koskaan julkaistu tai
yleisradioitu mutta jotka 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot
ovat asettaneet yleisesti saataville oikeudenhaltijoiden suostu
muksella, mikäli on perusteltua olettaa, että oikeudenhaltijat
eivät vastusta teosten tai äänitteiden 6 artiklassa tarkoitettua
käyttöä. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tämän kohdan soveltamista
teoksiin ja äänitteisiin, jotka on talletettu kyseisiin organisaatioi
hin ennen 29 päivää lokakuuta 2014.

4.
Tätä direktiiviä sovelletaan myös teoksiin ja muuhun suo
jattuun aineistoon, jotka sisältyvät 2 ja 3 kohdassa tarkoitettui
hin teoksiin tai äänitteisiin tai muodostavat niiden olennaisen
osan.

5.
Tässä direktiivissä ei puututa oikeuksien hallinnointia kan
sallisella tasolla koskeviin järjestelyihin.
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Orpoteokset

4.
Jos on näyttöä siitä, että muista maista löytyy merkityk
sellistä tietoa oikeudenhaltijoista, myös kyseisissä muissa maissa
saatavilla olevia tietolähteitä on käytettävä.

1.
Teos tai äänite katsotaan orpoteokseksi, ellei ainuttakaan
teoksen tai äänitteen oikeudenhaltijaa ole tunnistettu tai, siitä
huolimatta, että yksi tai useampi oikeudenhaltijoista on tunnis
tettu, ketään ei ole paikannettu, vaikka oikeudenhaltijoita kos
keva huolellinen oikeuksien selvitys on tehty ja kirjattu 3 artiklan
mukaisesti.

5.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 1 koh
dassa tarkoitetut organisaatiot pitävät kirjaa tekemistään huolel
lisista oikeuksien selvityksistä ja että ne antavat toimivaltaisille
kansallisille viranomaisille seuraavat tiedot:

2 artikla

2.
Jos teoksella tai äänitteellä on useampi kuin yksi oikeuden
haltija eikä heitä kaikkia ole tunnistettu tai heidät on tunnistettu
mutta ei paikannettu, vaikka huolellinen oikeuksien selvitys on
tehty ja kirjattu 3 artiklan mukaisesti, teosta tai äänitettä saa
käyttää tämän direktiivin mukaisesti, mikäli tunnistetut ja pai
kannetut oikeudenhaltijat ovat antaneet omien oikeuksiensa
osalta 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille organisaatioille luvan
valmistaa kappaleita ja saattaa teoksen tai äänitteen yleisön saa
taville direktiivin 2001/29/EY 2 ja 3 artiklan mukaisesti.
3.
Edellä olevan 2 kohdan säännökset eivät vaikuta tunnis
tettujen ja paikannettujen oikeudenhaltijoiden teosta tai äänitettä
koskeviin oikeuksiin.
4.
Jäljempänä olevaa 5 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin 2
kohdassa tarkoitettujen teosten sellaisiin oikeudenhaltijoihin,
joita ei ole tunnistettu eikä paikannettu.
5.
Tämä direktiivi ei vaikuta nimettömänä tai salanimellä
julkaistuja teoksia koskeviin kansallisiin säännöksiin.

a) organisaatioiden tekemien huolellisten oikeuksien selvitysten
tulokset, jos näiden selvitysten perusteella on johtanut siihen,
että teos tai äänite katsotaan orpoteokseksi;
b) se, kuinka organisaatio käyttää orpoteoksia tämän direktiivin
mukaisesti;
c) muutokset organisaation käyttämien teosten ja äänitteiden
orpoteoksen asemaan 5 artiklan mukaisesti;
d) kyseessä olevan organisaation yhteystiedot.
6.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että 5 kohdassa tarkoitetut tiedot kirjataan yh
teen yleisesti käytettävissä olevaan verkkotietokantaan, jonka
sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto, jäljempänä
’virasto’, perustaa ja jota se hallinnoi asetuksen (EU) N:o
386/2012 mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten niiden on toimi
tettava tiedot virastolle viipymättä saatuaan ne 1 artiklan 1
kohdassa tarkoitetuilta organisaatioilta.

3 artikla
Huolellinen oikeuksien selvitys
1.
Määrittääkseen, onko teos tai äänite orpoteos, 1 artiklan 1
kohdassa tarkoitettujen organisaatioiden on varmistettava, että
kustakin teoksesta tai muusta suojatusta aineistosta tehdään vil
pittömässä mielessä huolellinen oikeuksien selvitys tutustumalla
kyseisen teosluokan tai muun suojatun aineiston luokan osalta
tarkoituksenmukaisiin lähteisiin. Huolellinen selvitys on tehtävä
ennen teoksen tai äänitteen käyttöä.
2.
Kukin jäsenvaltio määrittää oikeudenhaltijoiden ja käyttä
jien kanssa, mitkä lähteet ovat kunkin kyseessä olevan teos- tai
ääniteluokan osalta tarkoituksenmukaisia, ja näihin lähteisiin
sisältyvät ainakin liitteessä luetellut merkitykselliset lähteet.
3.
Huolellinen oikeuksien selvitys on tehtävä siinä jäsenvalti
ossa, jossa teos on julkaistu ensimmäisen kerran tai, jos sitä ei
ole julkaistu, yleisradioitu ensimmäisen kerran, paitsi siinä ta
pauksessa, että kyse on elokuvateoksesta tai audiovisuaalisesta
teoksesta, jonka tuottajalla on päätoimipaikka tai vakituinen
asuinpaikka jäsenvaltiossa, jolloin huolellinen oikeuksien selvitys
on tehtävä siinä jäsenvaltiossa, jossa tuottajalla on päätoimi
paikka tai vakituinen asuinpaikka.
Edellä 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa huolelli
nen oikeuksien selvitys on tehtävä siinä jäsenvaltiossa, johon
teoksen tai äänitteen oikeudenhaltijoiden suostumuksella julki
sesti saataville asettanut organisaatio on sijoittautunut.

4 artikla
Orpoteoksen aseman vastavuoroinen tunnustaminen
Teos tai äänite, joka katsotaan 2 artiklan mukaisesti orpoteok
seksi yhdessä jäsenvaltiossa, on katsottava orpoteokseksi kai
kissa jäsenvaltioissa. Kyseistä teosta tai äänitettä voidaan käyttää
tämän direktiivin mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Tätä sään
nöstä sovelletaan myös 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin
teoksiin ja äänitteisiin sellaisten oikeudenhaltijoiden oikeuksien
osalta, joita ei ole tunnistettu tai paikannettu.
5 artikla
Teoksen aseman lopettaminen orpoteoksena
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että orpoteoksena pidetyn te
oksen tai äänitteen oikeudenhaltijalla on milloin tahansa mah
dollisuus lopettaa teoksen tai äänitteen asema orpoteoksena
omien oikeuksiensa osalta.
6 artikla
Orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä poikkeuksesta tai rajoitukses
ta, joka koskee direktiivin 2001/29/EY 2 artiklassa tarkoitettua
oikeutta valmistaa kappaleita ja 3 artiklassa tarkoitettua oikeutta
saattaa teos tai äänite yleisön saataville, jotta voidaan varmistaa,
että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot saavat käyt
tää kokoelmiinsa kuuluvia orpoteoksia seuraavin tavoin:
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direktiivin

valtioiden tekijänoikeuslainsäädännön suojan piiriin 29 päivänä
lokakuuta 2014 tai sen jälkeen.

b) valmistamalla kappaleita direktiivin 2001/29/EY 2 artiklassa
tarkoitetulla tavalla digitointia, saataville saattamista, indek
sointia, luettelointia, säilyttämistä tai restaurointia koskeviin
tarkoituksiin.

2.
Tämän direktiivin soveltaminen ei vaikuta ennen 29 päi
vänä lokakuuta 2014 toteutettuihin toimiin eikä ennen mainit
tua päivää hankittuihin oikeuksiin.

a) saattamalla orpoteoksen yleisön saataville
2001/29/EY 3 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

9 artikla
2.
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen organisaatioi
den on käytettävä orpoteoksia tämän artiklan 1 kohdan mukai
sesti ainoastaan saavuttaakseen yleisen edun mukaisiin tehtä
viinsä liittyvät tavoitteet, joiksi katsotaan erityisesti niiden ko
koelmissa olevien teosten ja äänitteiden säilyttäminen, restau
rointi sekä niiden kulttuuri- ja opetuskäytön mahdollistaminen.
Organisaatiot voivat kerryttää tällaisen käytön yhteydessä tuloja
yksinomaan kattaakseen niille orpoteosten digitoinnista ja ylei
sön saataville saattamisesta aiheutuvat kustannukset.
3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 1 koh
dassa tarkoitetut organisaatiot ilmoittavat tunnistettujen tekijöi
den ja muiden oikeudenhaltijoiden nimet aina orpoteoksen käy
tön yhteydessä.
4.
Tämä direktiivi ei rajoita edellä tarkoitettujen organisaa
tioiden sopimusvapautta, jota ne käyttävät yleisen edun mukais
ten tehtäviensä hoitamisessa, ei varsinkaan julkisen ja yksityisen
sektorin kumppanuussopimusten osalta.
5.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos oikeudenhaltijat lo
pettavat teostensa tai muun suojatun aineiston aseman orpote
oksena, heille maksetaan kohtuullinen korvaus siitä, että 1 artik
lan 1 kohdassa tarkoitetut organisaatiot ovat käyttäneet tällaisia
teoksia tai muuta suojattua aineistoa tämän artiklan 1 kohdan
mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat määritellä olosuhteet, joissa täl
lainen korvaus voidaan maksaa. Korvauksen taso määritetään
unionin oikeudessa asetettuja rajoja noudattaen sen jäsenvaltion
lainsäädännössä, johon kyseessä olevaa orpoteosta käyttävä or
ganisaatio on sijoittautunut.
7 artikla
Muiden säännösten soveltaminen

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudatta
misen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 29 päivänä lokakuuta 2014. Niiden on
toimitettava viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne vi
rallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännel
lyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
10 artikla
Uudelleentarkastelulauseke
Komissio seuraa jatkuvasti oikeuksia koskevien tietolähteiden
kehitystä ja antaa viimeistään vuoden kuluessa 29 päivänä lo
kakuuta 2015 ja sen jälkeen vuosittain kertomuksen sen sovel
tamisalaan kuulumattomien kustantajien ja teosten tai sovelta
misalaan kuulumattoman muun suojatun aineiston, erityisesti
erillisten valokuvien ja muiden kuvien, mahdollisesta sisällyttä
misestä tämän direktiivin soveltamisalaan.
Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroo
pan talous- ja sosiaalikomitealle viimeistään 29 päivänä loka
kuuta 2015 kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta ot
taen huomioon digitaalisten kirjastojen kehityksen.
Komissio tekee tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muut
tamisesta erityisesti sisämarkkinoiden toiminnan varmistamisek
si.

Tämä direktiivi ei vaikuta niiden säännösten soveltamiseen,
jotka koskevat erityisesti patentteja, tavaramerkkejä, malleja,
hyödyllisyysmalleja, puolijohdetuotteiden piirimalleja, typografi
sia merkkejä, ehdollista pääsyä, yleisradiopalvelujen pääsyä kaa
peliverkkoihin, kansallisaarteiden suojaa, aineistojen tallentamistai luovuttamisvaatimuksia, kilpailun rajoituksia ja vilpillistä kil
pailua koskevaa oikeutta, liikesalaisuutta, turvallisuutta, luotta
muksellisuutta, tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa, julkisten asia
kirjojen saatavuutta, sopimusoikeutta ja lehdistönvapautta kos
kevia sääntöjä sekä tiedotusvälineiden ilmaisuvapautta.

Jos jäsenvaltiolla on perustellut syyt katsoa, että tämän direktii
vin täytäntöönpano haittaa jotakin sen 1 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetuista oikeuksien hallinnointia koskevista kansallisista
järjestelyistä, se voi ilmoittaa asiasta komissiolle ja toimittaa
samalla kaiken tarvittavan aineiston. Komissio ottaa tällaisen
aineiston huomioon laatiessaan tämän artiklan toisessa kohdassa
tarkoitetun kertomuksen ja arvioidessaan, onko tarpeen antaa
ehdotuksia tämän direktiivin muuttamisesta.

8 artikla

11 artikla

Ajallinen soveltaminen

Voimaantulo

1.
Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan kaikkiin 1 artik
lassa tarkoitettuihin teoksiin ja äänitteisiin, jotka kuuluvat jäsen

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,
jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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12 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä lokakuuta 2012.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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Tämän direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja lähteitä ovat muun muassa seuraavat:
1) julkaistujen kirjojen osalta:
a) vapaakappalekirjasto, kirjastojen aineistoluettelot sekä kirjastojen ja muiden laitosten auktoriteettitietueet;
b) kyseisen valtion kustantaja- ja kirjailijaliitot
c) olemassa olevat tietokannat ja rekisterit, kuten WATCH- (Writers, Artists and their Copyright Holders) ja ISBN
(International Standard Book Number) -tietokannat, sekä kirjallisuuden julkaisuluettelot;
d) asiaankuuluvien yhteisvalvontajärjestöjen, erityisesti kappaleiden valmistusoikeuksien haltijaorganisaatioiden, tieto
kannat;
e) lähteet, joissa yhdistyy useita tietokantoja ja rekistereitä, kuten VIAF (Virtual International Authority Files) ja
ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works);
2) sanomalehtien, aikakauslehtien ja aikakausjulkaisujen osalta:
a) aikakausjulkaisujen ISSN (International Standard Serial Number) -tietokanta;
b) kirjastojen kokoelmia koskevat hakemistot ja luettelot;
c) vapaakappalekirjasto;
d) kyseisen valtion kustantaja-, kirjailija- ja toimittajaliitot;
e) asiaankuuluvien yhteisvalvontajärjestöjen, myös kappaleiden valmistusoikeuksien haltijaorganisaatioiden, tietokan
nat;
3) visuaalisten teosten, kuten kuvataiteen, valokuvien, kuvituksen, muotoilun, arkkitehtuurin, viimeksi mainittujen teosten
luonnosten ja muiden tällaisten teosten, jotka sisältyvät kirjoihin, aikakausjulkaisuihin, sanomalehtiin ja aikakauslehtiin
tai muihin teoksiin, osalta:
a) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut lähteet;
b) asiaankuuluvien yhteisvalvontajärjestöjen, erityisesti visuaalisen taiteen yhteisvalvontajärjestöjen ja myös kappaleiden
valmistusoikeuksien haltijaorganisaatioiden, tietokannat;
c) tarvittaessa kuvatoimistojen tietokannat;
4) audiovisuaalisten teosten ja äänitteiden osalta:
a) vapaakappalekirjasto;
b) kyseisen valtion tuottajajärjestöt;
c) elokuva- ja äänitearkistojen ja kansalliskirjastojen tietokannat;
d) tietokannat, joissa käytetään asiaankuuluvia standardeja ja tunnisteita, kuten audiovisuaalisen materiaalin osalta
ISAN-numeroa (International Standard Audiovisual Number), musiikkiteosten osalta ISWC-koodia (International
Standard Music Work Code) ja äänitteiden osalta ISRC-koodia (International Standard Recording Code);
e) asiaankuuluvien yhteisvalvontajärjestöjen, erityisesti tekijöiden, esittäjien, äänitetuottajien ja audiovisuaalisten teosten
tuottajien yhteisvalvontajärjestöjen, tietokannat;
f) teoksen pakkauksissa olevat tiedot tuotantoon osallistuneista ja muut tiedot;
g) muiden asiaan liittyvien, tiettyjä oikeudenhaltijoiden ryhmiä edustavien järjestöjen tietokannat.
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PÄÄTÖKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 994/2012/EU,
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,
energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan
tietojenvaihtomekanismin perustamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

maan energian toimitusvarmuuden kannalta ja heikentä
vät etuja, joita sisämarkkinat voivat tuoda eurooppalaisille
kuluttajille ja teollisuudelle. Jäsenvaltioiden ja kolmansien
maiden välisiä energia-alan sopimuksia koskeva hyvin
suuri avoimuus tekisi unionille mahdolliseksi toteuttaa
yhteisvastuun hengessä koordinoituja toimia, joilla var
mistetaan, että kyseiset sopimukset ovat unionin oike
uden mukaisia ja että niillä voidaan tosiasiallisesti turvata
energian toimitukset. Tällainen avoimuus myös edistäisi
sekä unionin sisäisen yhteistyön tiivistämistä ulkoisten
energiasuhteiden alalla että unionin pitkän aikavälin po
liittisten tavoitteiden saavuttamista energian, ilmaston ja
energian toimitusvarmuuden alalla.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 194 artiklan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (1),
ovat kuulleet alueiden komiteaa,

(4)

Olisi näin ollen perustettava uusi tietojenvaihtomekanis
mi. Sen olisi koskettava vain sellaisia hallitustenvälisiä
sopimuksia, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoihin
tai energian toimitusvarmuuteen unionissa, koska nämä
kaksi näkökohtaa liittyvät erottamattomasti toisiinsa. On
jäsenvaltioiden asia tehdä alustava arviointi siitä, onko
hallitustenvälisellä sopimuksella tai muulla tekstillä, johon
hallitustenvälisessä sopimuksessa nimenomaisesti vii
tataan, vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai energian
toimitusvarmuuteen unionissa; jos asiasta on epävar
muutta, jäsenvaltioiden olisi kuultava komissiota. Sopi
muksilla, jotka eivät enää ole voimassa tai joita ei enää
sovelleta, ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta energian sisä
markkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa,
eikä niiden näin ollen olisi kuuluttava tämän tietojenvaih
tomekanismin piiriin. Tietojenvaihtomekanismin olisi
koskettava erityisesti kaikkia sellaisia hallitustenvälisiä so
pimuksia, jotka vaikuttavat kaasun, öljyn tai sähkön toi
mittamiseen kiinteän infrastruktuurin kautta tai unioniin
tuotavan energian määrään.

(5)

Hallitustenväliset sopimukset, joista on kokonaisuudes
saan ilmoitettava komissiolle muiden unionin säädösten
nojalla, olisi jätettävä tietojenvaihtomekanismin sovelta
misalan ulkopuolelle. Tätä vapautusta ei olisi kuitenkaan
sovellettava sellaisiin kolmansien maiden kanssa tehtyihin
hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka vaikuttavat kaasuinf
rastruktuurin ja kaasuvarantojen kehittämiseen ja käyt
töön ja jotka on ilmoitettava komissiolle toimista kaa
sunsaannin turvaamiseksi 20 päivänä lokakuuta 2010
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 994/2010 (3) 13 artiklan 6 kohdan a alakohdan
mukaisesti. Tällaisista sopimuksista olisi ilmoitettava tässä

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Eurooppa-neuvosto on pyytänyt jäsenvaltioita ilmoitta
maan komissiolle 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen
kaikki uudet ja jo voimassa olevat energia-alan kahden
väliset sopimuksensa kolmansien maiden kanssa. Komis
sion olisi annettava nämä tiedot kaikkien muiden jäsen
valtioiden saataville asianmukaisessa muodossa ottaen
huomioon tarve suojata liiketoiminnan kannalta arka
luonteiset tiedot.

(2)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklassa edel
lytetään, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki asianmukaiset
toimenpiteet perussopimuksista tai unionin toimielinten
antamista säädöksistä johtuvien velvoitteiden noudattami
seksi. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen vältettävä ristiriitai
suuksia unionin oikeuden sekä jäsenvaltioiden ja kolman
sien maiden välillä tehtyjen kansainvälisten sopimusten
välillä tai poistettava ne.

(3)

Energian sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta edel
lyttää, että unioniin tuotavaan energiaan sovelletaan täy
simääräisesti energian sisämarkkinoiden perustamista
koskevia sääntöjä. Huonosti toimivat energian sisämark
kinat saattavat unionin heikkoon ja epäedulliseen ase

(1) EUVL C 68, 6.3.2012, s. 65.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. syyskuuta 2012 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 4. lo
kakuuta 2012.

(3) EUVL L 295, 12.11.2010, s. 1.
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päätöksessä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Päällek
käisyyksien välttämiseksi olisi katsottava, että tämän pää
töksen mukaisesti toimitetulla ilmoituksella täytetään ase
tuksen (EU) N:o 994/2010 13 artiklan 6 kohdan a ala
kohdassa säädetty velvollisuus.
(6)

Hallitustenvälisten sopimusten asioista, jotka kuuluvat
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen
alaan, ei olisi kuuluttava tämän päätöksen soveltamisala
an.

(7)

Tällä päätöksellä ei luoda kaupallisten toimijoiden välisiä
sopimuksia koskevia velvoitteita. Päätöksellä ei kuiten
kaan estetä jäsenvaltioita ilmoittamasta vapaaehtoisesti
komissiolle niistä kaupallisista sopimuksista, joihin ni
menomaisesti viitataan hallitustenvälisissä sopimuksissa.
Koska kaupalliset sopimukset saattavat lisäksi sisältää
säänteleviä määräyksiä, kaupallisten toimijoiden, jotka
neuvottelevat kaupallisia sopimuksia kolmansista maista
olevien toimijoiden kanssa, olisi voitava pyytää komissi
olta ohjeita, jotta vältetään mahdolliset ristiriitaisuudet
unionin oikeuden kanssa.

(8)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle kaikki voi
massa olevat hallitustenväliset sopimukset siitä riippumat
ta, ovatko ne tulleet voimaan tai sovelletaanko niitä väli
aikaisesti valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleisso
pimuksen 25 artiklan mukaisesti, sekä kaikki uudet hal
litustenväliset sopimukset.

(9)

Lisäämällä avoimuutta tulevista hallitustenvälisistä ener
gia-alan sopimuksista, joista tulevaisuudessa tai parhail
laan neuvotellaan jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden
välillä, voitaisiin edistää yhdenmukaisuutta jäsenvaltioiden
lähestymistavoissa näiden sopimusten osalta, unionin oi
keuden noudattamista ja energian toimitusvarmuutta
unionissa. Jäsenvaltioilla olisi siten oltava mahdollisuus
ilmoittaa komissiolle uusia hallitustenvälisiä sopimuksia
koskevista neuvotteluista tai voimassa olevien hallitusten
välisten sopimusten muutoksista. Jos jäsenvaltiot päättä
vät käyttää tätä mahdollisuutta, komissiolle olisi tiedotet
tava säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Jäsenvalti
oilla olisi oltava mahdollisuus pyytää komissiota osallistu
maan neuvotteluihin tarkkailijana.
Komissiolla olisi myös oltava mahdollisuus osallistua
tarkkailijana omasta pyynnöstään edellyttäen, että asian
omainen jäsenvaltio antaa tähän suostumuksensa. Jäsen
valtioilla olisi myös oltava mahdollisuus pyytää komis
siota auttamaan niitä kolmansien maiden kanssa käytä
vien neuvottelujen aikana. Tällöin komissiolla olisi oltava
mahdollisuus antaa ohjeita siitä, miten vältetään ristirii
taisuus unionin oikeuden kanssa, ja kiinnittää huomiota
unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin ja jäsenvaltioiden
välisen yhteisvastuun periaatteeseen.

(10)

Komission olisi arvioitava voimassa olevien hallitustenvä
listen sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden
kanssa. Jos tällaiset sopimukset ovat ristiriidassa unionin
oikeuden kanssa, jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki
tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin,
että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa.
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(11)

Avoimuuden lisäämiseksi ja mahdollisten ristiriitaisuuk
sien välttämiseksi unionin oikeuden kanssa jäsenvaltioi
den olisi voitava ilmoittaa komissiolle kolmannen maan
kanssa tehtävästä uudesta hallitustenvälisestä sopimuk
sesta ennen kyseistä sopimusta koskevia neuvotteluja tai
niiden aikana. Jos jäsenvaltio, joka on neuvotellut halli
tustenvälisen sopimuksen, on ilmoittanut siitä komissiolle
ennen neuvottelujen päättymistä ja toimittanut sille hal
litustenvälisen sopimuksen luonnoksen, komissiolla olisi
oltava mahdollisuus ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle nä
kemyksensä siitä, onko neuvoteltu sopimus yhteensopiva
unionin oikeuden kanssa. Komissiolla on Euroopan unio
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukai
sesti oikeus käynnistää rikkomismenettely, jos se katsoo,
että jäsenvaltio on jättänyt täyttämättä sille mainitun pe
russopimuksen mukaan kuuluvan velvollisuuden.

(12)

Kaikki tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvat halli
tustenväliset lopulliset ja ratifioidut sopimukset olisi toi
mitettava komissiolle, jotta niistä voidaan toimittaa tieto
kaikille muille jäsenvaltioille.

(13)

Komission olisi annettava kaikki vastaanottamansa tiedot
kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville turvallisessa
sähköisessä muodossa. Komission olisi kunnioitettava jä
senvaltioiden pyyntöjä sille toimitettujen tietojen luotta
muksellisesta käsittelystä. Luottamuksellisuutta koskevilla
pyynnöillä ei kuitenkaan saisi rajoittaa komission omaa
oikeutta tutustua luottamuksellisiin tietoihin, koska ko
missio tarvitsee kattavat tiedot omia arviointejaan varten.
Komission tehtävänä olisi oltava varmistaa luottamuksel
lisuuslausekkeen soveltaminen. Luottamuksellisuutta kos
kevat pyynnöt eivät saisi vaikuttaa Euroopan parlamen
tin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta ylei
sön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 anne
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1049/2001 (1) säädettyyn yleisön oikeuteen tu
tustua asiakirjoihin.

(14)

Jos jäsenvaltio katsoo, että hallitustenvälinen sopimus on
luottamuksellinen, sen olisi toimitettava siitä yhteenveto
komissiolle, jotta yhteenveto voidaan saattaa muiden jä
senvaltioiden tietoon.

(15)

Pysyvän hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen
vaihtamisen unionin tasolla olisi mahdollistettava parhai
den käytäntöjen kehittäminen. Komission olisi kyseisten
parhaiden käytäntöjen perusteella ja unionin ulkopolitiik
kaa koskevissa asioissa tarvittaessa yhteistyössä Euroopan
ulkosuhdehallinnon kanssa laadittava valinnaisia mallilau
sekkeita, joita käytettäisiin jäsenvaltioiden ja kolmansien
maiden hallitustenvälisissä sopimuksissa. Tällaisten malli
lausekkeiden käytöllä olisi pyrittävä välttämään ristiriitai
suudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin oike
uden välillä, erityisesti kilpailuoikeuden ja energian sisä
markkinasääntöjen osalta, ja ristiriitaisuudet hallitustenvä
listen sopimusten ja unionin tekemien kansainvälisten
sopimusten välillä. Niiden käytön olisi oltava vapaa
ehtoista, ja niiden sisältöä olisi voitava mukauttaa erilai
siin tilanteisiin.

(1) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.
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(19)

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Energian sisämarkkinoiden olemassaolon ja unionin ener
giapolitiikan tavoitteiden perusteella jäsenvaltioiden olisi
otettava asianmukaisesti huomioon nämä tavoitteet, kun
ne neuvottelevat hallitustenvälisiä energia-alan sopimuk
sia, joilla on vaikutusta unionin energiapolitiikkaan.
Lisääntynyt molemminpuolinen tietoisuus voimassa ole
vista ja uusista hallitustenvälisistä sopimuksista voisi pa
rantaa energia-asioiden koordinointia jäsenvaltioiden vä
lillä sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä. Paremman
koordinoinnin ansiosta jäsenvaltioille annettaisiin mah
dollisuus hyötyä täysimääräisesti unionin poliittisesta ja
taloudellisesta painoarvosta ja komissiolle annettaisiin
mahdollisuus ehdottaa ratkaisuja hallitustenvälisissä sopi
muksissa todettuihin ongelmiin.
Komission olisi helpotettava ja edistettävä jäsenvaltioiden
välistä koordinointia unionin yleisen strategisen roolin
tehostamiseksi vahvan ja tehokkaan koordinoidun lähes
tymistavan avulla tuottaja-, kauttakuljetus- ja kuluttaja
maihin nähden.
Tietojenvaihtomekanismi, mukaan lukien jäsenvaltioiden
sen täytäntöönpanemiseksi suorittamat arvioinnit, ei vai
kuta rikkomisia, valtiontukia ja kilpailua koskevien unio
nin sääntöjen soveltamiseen.
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ilmoitettava komissiolle asetuksen (EU) N:o 994/2010 13 artik
lan 6 kohdan a alakohdan nojalla.
2 artikla
Määritelmät
Tässä päätöksessä tarkoitetaan
1) ’hallitustenvälisellä sopimuksella’ yhden tai useamman jäsen
valtion ja yhden tai useamman kolmannen maan välistä
oikeudellisesti sitovaa sopimusta, joka vaikuttaa energian si
sämarkkinoiden toimintaan tai toimivuuteen taikka energian
toimitusvarmuuteen unionissa; jos tällainen oikeudellisesti
sitova sopimus kuitenkin koskee muitakin asioita, ainoastaan
ne määräykset, jotka liittyvät energiaan, mukaan lukien ky
seisiin energiaan liittyviin määräyksiin sovellettavat yleiset
määräykset, muodostavat ”hallitustenvälisen sopimuksen”;
2) ’voimassa olevalla hallitustenvälisellä sopimuksella’ hallitus
tenvälistä sopimusta, joka on tullut voimaan tai jota sovel
letaan väliaikaisesti ennen tämän päätöksen voimaantuloa.
3 artikla
Tietojen vaihtaminen jäsenvaltioiden ja komission välillä

(20)

Komission olisi arvioitava, onko tämä päätös riittävä ja
tehokas sen varmistamiseksi, että hallitustenväliset sopi
mukset ovat yhteensopivia unionin oikeuden kanssa ja
että energia-alalla tehtyjä hallitustenvälisiä sopimuksia
koskeva koordinointi jäsenvaltioiden välillä on runsasta.

(21)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän
päätöksen tavoitetta, joka on energia-alan hallitustenväli
siä sopimuksia koskeva tietojenvaihto jäsenvaltioiden ja
komission välillä, vaan se voidaan tämän päätöksen vai
kutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, jo
ten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unio
nista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijai
suusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahviste
tun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä
ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi
tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Kohde ja soveltamisala
1.
Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi 2 artiklassa mää
riteltyjä energia-alalla tehtyjä hallitustenvälisiä sopimuksia kos
kevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä
energian sisämarkkinoiden toiminnan optimoimiseksi.
2.
Tätä päätöstä ei sovelleta sellaisiin hallitustenvälisiin sopi
muksiin, joihin jo kokonaisuudessaan sovelletaan unionin oike
uden nojalla muita erityisiä ilmoitusmenettelyjä.
Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, tätä
päätöstä sovelletaan hallitustenvälisiin sopimuksiin, joista on

1.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki voi
massa olevat hallitustenväliset sopimukset sekä niiden liitteet
ja niihin tehdyt muutokset viimeistään 17 päivänä helmikuuta
2013. Jos näissä voimassa olevissa hallitustenvälisissä sopimuk
sissa nimenomaisesti viitataan muihin teksteihin, jäsenvaltioiden
on toimitettava komissiolle myös nämä muut tekstit siltä osin
kuin niihin sisältyy osia, jotka vaikuttavat energian sisämarkki
noiden toimintaan tai energian toimitusvarmuuteen unionissa.
Tätä velvoitetta ei kuitenkaan sovelleta kaupallisten yksiköiden
välisiin sopimuksiin.
Voimassa olevat hallitustenväliset sopimukset, joista on viimeis
tään tämän päätöksen voimaantulopäivänä ilmoitettu komissi
olle asetuksen (EU) N:o 994/2010 13 artiklan 6 kohdan a ala
kohdan mukaisesti, katsotaan toimitetuiksi komissiolle tämän
kohdan mukaisesti, edellyttäen että ilmoitus täyttää tämän koh
dan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt vaatimukset. Jäsenvalti
oiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 17 päivänä hel
mikuuta 2013, onko jonkin tällaisen hallitustenvälisen sopimuk
sen osa katsottava luottamukselliseksi ja voidaanko toimitetut
tiedot saattaa muiden jäsenvaltioiden tietoon.
Jos jäsenvaltio tämän kohdan nojalla toimittaa komissiolle voi
massa olevat sopimukset, jotka kuuluvat myös asetuksen (EU)
N:o 994/2010 13 artiklan 6 kohdan a alakohdan soveltamis
alaan, sen katsotaan noudattaneen mainitussa artiklassa säädet
tyä ilmoitusvelvollisuutta.
2.
Jos komissio ensimmäisen arviointinsa jälkeen epäilee sille
1 kohdan nojalla toimitettujen sopimusten yhteensopivuutta
unionin oikeuden ja erityisesti unionin kilpailuoikeuden ja ener
gian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön kanssa, komissio
ilmoittaa asiasta asianomaisille jäsenvaltioille yhdeksän kuukau
den kuluessa siitä, kun kyseiset sopimukset on toimitettu.
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3.
Ennen kolmannen maan kanssa käytäviä, hallitustenvälistä
sopimusta koskevia neuvotteluja tai voimassa olevan hallitusten
välisen sopimuksen muuttamista koskevia neuvotteluja tai nii
den aikana jäsenvaltio voi ilmoittaa komissiolle kirjallisesti neu
vottelujen tavoitteet ja neuvotteluissa käsiteltävät määräykset
sekä toimittaa komissiolle kaikki muut asiaan liittyvät tiedot.
Jos jäsenvaltio tekee komissiolle tällaisen neuvotteluja koskevan
ilmoituksen, asianomaisen jäsenvaltion on tiedotettava säännöl
lisesti komissiolle neuvottelujen edistymisestä.
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, voi
daanko ensimmäisen alakohdan nojalla toimitetut tiedot saattaa
kaikkien muiden jäsenvaltioiden tietoon. Jos asianomainen jä
senvaltio on ilmoittanut, että tiedot voidaan saattaa muiden
jäsenvaltioiden tietoon, komissio antaa vastaanotetut tiedot tur
vallisessa sähköisessä muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden
saataville lukuun ottamatta 4 artiklan mukaisesti määritettyjä
mahdollisia luottamuksellisia osia.
4.
Jos jäsenvaltio tekee komissiolle 3 kohdan nojalla neuvot
teluja koskevan ilmoituksen, komissio voi antaa sille neuvoja
siitä, miten välttää se, että neuvoteltavana oleva hallitustenväli
nen sopimus tai voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen
muutos on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa.
5.
Hallitustenvälistä sopimusta tai hallitustenvälisen sopimuk
sen muutosta ratifioitaessa asianomaisen jäsenvaltion on toimi
tettava komissiolle hallitustenvälinen sopimus tai sen muutos
liitteineen.
Jos hallitustenvälisessä sopimuksessa tai hallitustenvälisen sopi
muksen muutoksessa nimenomaisesti viitataan muihin tekstei
hin, jäsenvaltioiden on toimitettava myös nämä muut tekstit
siltä osin kuin niihin sisältyy osia, jotka vaikuttavat energian
sisämarkkinoiden toimintaan tai energian toimitusvarmuuteen
unionissa. Tätä velvoitetta ei kuitenkaan sovelleta kaupallisten
yksiköiden välisiin sopimuksiin.
6.
Komissio antaa 1 ja 5 kohdan nojalla vastaanottamansa
asiakirjat kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville turvallisessa
sähköisessä muodossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän
artiklan 7 kohdan ja 4 artiklan soveltamista.
7.
Jos jäsenvaltio antaa komissiolle 4 artiklan mukaisesti oh
jeet siitä, että voimassa olevaa hallitustenvälistä sopimusta, voi
massa olevan hallitustenvälisen sopimuksen muutosta tai uutta
hallitustenvälistä sopimusta ei saa antaa muiden jäsenvaltioiden
saataville, sen on annettava saataville yhteenveto toimitetuista
tiedoista. Tämän yhteenvedon on sisällettävä kyseessä olevan
sopimuksen tai sen muutoksen osalta ainakin seuraavat tiedot:
a) kohde;
b) tarkoitus ja soveltamisala;
c) voimassaoloaika;
d) sopimuspuolet;
e) tiedot tärkeimmistä osista.
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Komissio antaa yhteenvedot sähköisessä muodossa kaikkien
muiden jäsenvaltioiden saataville.
4 artikla
Luottamuksellisuus
1.
Kun jäsenvaltio toimittaa komissiolle tietoja 3 artiklan 1–6
kohdan mukaisesti, jäsenvaltio voi ilmoittaa, onko osa tiedoista,
riippumatta siitä, onko kyse liiketoimintaan liittyvistä tai muista
tiedoista, joiden julkistaminen saattaisi vahingoittaa osapuolten
toimintaa, katsottava luottamukselliseksi ja voidaanko toimitetut
tiedot saattaa muiden jäsenvaltioiden tietoon. Komissio noudat
taa tällaisia ilmoituksia.
2.
Tässä artiklassa tarkoitetut luottamuksellisuutta koskevat
pyynnöt eivät rajoita komission omaa oikeutta tutustua luotta
muksellisiin tietoihin. Komissio varmistaa, että luottamukselliset
tiedot ovat vain niiden komission yksiköiden saatavilla, joiden
on ehdottoman välttämätöntä saada tiedot käyttöönsä.
5 artikla
Komission tarjoama apu
Jos jäsenvaltio 3 artiklan 3 kohdan nojalla tekee komissiolle
ilmoituksen neuvotteluista, kyseinen jäsenvaltio voi pyytää ko
missiolta apua näitä neuvotteluja varten.
Komissio voi osallistua neuvotteluihin tarkkailijana asianomai
sen jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta pyynnöstään saatuaan
asianomaisen jäsenvaltion kirjallisen hyväksynnän.
Jos komissio osallistuu neuvotteluihin tarkkailijana, se voi antaa
asianomaiselle jäsenvaltiolle neuvoja siitä, miten välttää se, että
neuvoteltavana oleva hallitustenvälinen sopimus tai sen muutos
on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa.
6 artikla
Yhteensopivuuden arviointi
1.
Jos jäsenvaltio hallitustenvälisestä sopimuksesta tai voi
massa olevan hallitustenvälisen sopimuksen muutoksesta neuvo
tellessaan ei pysty oman arvionsa perusteella tekemään varmaa
päätelmää siitä, onko neuvoteltava hallitustenvälinen sopimus
tai sen muutos yhteensopiva unionin oikeuden kanssa, sen on
ilmoitettava tästä komissiolle ennen neuvottelujen päättymistä ja
toimitettava komissiolle sopimusluonnos tai muutosehdotus liit
teineen.
2.
Neljän viikon kuluessa siitä, kun komissio on vastaanotta
nut sopimusluonnoksen tai muutosehdotuksen liitteineen, se
ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisista epäilyksis
tään, jotka koskevat hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen
ja muutosehdotuksen yhteensopivuutta unionin oikeuden kans
sa. Jos komissio ei vastaa mainitussa määräajassa, katsotaan, että
komissiolla ei ole epäilyksiä asian suhteen.
3.
Jos komissio 2 kohdan nojalla ilmoittaa asianomaiselle
jäsenvaltiolle epäilyksistään, se toimittaa asianomaiselle jäsenval
tiolle lausuntonsa kyseisen sopimusluonnoksen tai muutosehdo
tuksen yhteensopivuudesta unionin oikeuden kanssa 10 viikon
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kuluessa 2 kohdasta tarkoitetusta vastaanottamispäivästä, jäljem
pänä ’tarkastelukausi’. Tarkastelukautta voidaan jatkaa asian
omaisen jäsenvaltion suostumuksella. Jos komissio ei tarkastelu
kauden aikana anna lausuntoa, katsotaan, että komissio ei ole
esittänyt vastalauseita.
4.
Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja lyhenne
tään yhteisymmärryksessä komission kanssa, jos olosuhteet sitä
edellyttävät.
7 artikla
Koordinointi jäsenvaltioiden kesken
Komissio helpottaa ja edistää jäsenvaltioiden keskinäistä koordi
nointia, jotta voidaan

2.
Kertomuksessa on erityisesti arvioitava sitä, missä määrin
tällä päätöksellä edistetään hallitustenvälisten sopimusten yh
teensopivuutta unionin oikeuden kanssa ja hallitustenvälisiä so
pimuksia koskevaa runsasta koordinointia jäsenvaltioiden välillä.
Siinä on myös arvioitava, millainen vaikutus tällä päätöksellä on
jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa käymiin neuvottelui
hin ja ovatko tämän päätöksen soveltamisala ja päätöksessä sää
detyt menettelyt tarkoituksenmukaisia.

3.
Toimitettuaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun en
simmäisen kertomuksen komissio toimittaa joka kolmas vuosi
Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 3 artiklan
nojalla saaduista tiedoista ottaen asianmukaisesti huomioon
luottamuksellisuutta koskevat tämän päätöksen säännökset.

a) tarkastella hallitustenvälisiin sopimuksiin liittyvää kehitystä ja
pyrkiä yhtenäisyyteen ja johdonmukaisuuteen unionin ener
gia-alan ulkosuhteissa keskeisiin tuottaja-, kauttakuljetus- ja
kuluttajamaihin;
b) määrittää hallitustenvälisiin sopimuksiin liittyvät yhteiset on
gelmat ja tarkastella asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten
ongelmien ratkaisemiseksi sekä tarvittaessa ehdottaa ratkai
suja;
c) laatia jäsenvaltioita kuullen parhaisiin käytäntöihin perustu
via valinnaisia vakiolausekkeita, joiden käytöllä voitaisiin
huomattavasti lisätä tulevien hallitustenvälisten sopimusten
yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa;
d) tukea tarpeen mukaan sellaisten monenvälisten hallitustenvä
listen sopimusten laatimista, joissa on mukana useita jäsen
valtioita tai koko unioni.
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9 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

10 artikla
Osoitus
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä lokakuuta 2012.

8 artikla
Kertomus ja uudelleentarkastelu
1.
Komissio toimittaa 1 päivään tammikuuta 2016 mennessä
Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle kertomuksen tämän päätöksen soveltamisesta.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 995/2012,
annettu 26 päivänä lokakuuta 2012,
yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä tehdyn Euroopan parlamentin ja
neuvoston päätöksen N:o 1608/2003/EY täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(OECD Patent Statistics Manual) sekä OECD:n ja Euroo
pan komission (Eurostat) yhdessä julkaisemaa innovaatio
tilastoja koskevaa Oslon käsikirjaa (Oslo Manual on in
novation statistics).

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotan
nosta ja kehittämisestä 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o
1608/2003/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

(5)

Selvyyden vuoksi olisi kumottava Euroopan parlamentin
ja neuvoston päätöksen N:o 1608/2003/EY täytäntöön
panosta tiede- ja teknologiatilastojen osalta 22 päivänä
huhtikuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o
753/2004 (3) ja innovaatiotilastojen tuotannosta ja kehit
tämisestä tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston
päätöksen N:o 1608/2003/EY täytäntöönpanosta 13 päi
vänä elokuuta 2004 annettu asetus (EY) N:o
1450/2004 (4).

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan
tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mu
kaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Olisi vahvistettava päätöstä N:o 1608/2003/EY koskevat
uudet täytäntöönpanotoimenpiteet, jotta voidaan ottaa
huomioon tiede- ja teknologiatilastoissa tapahtunut kehi
tys sekä pyynnöt uusien, yksityiskohtaisempien ja lyhy
emmin aikavälein tuotettavien tilastojen toimittamisesta.
Olisi jatkettava nykyisillä politiikan aloilla tehtävien pää
tösten tueksi tällä hetkellä annettavaa tilastollista tukea
sekä täytettävä uusista poliittisista aloitteista johtuvat ti
lastolliset lisävaatimukset siten, että saatavilla olevien re
surssien käyttö maksimoidaan ja vastaustaakka minimoi
daan.
Euroopan tilastoista annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/2009 (2) säädetään
erityisesti hallinnollisten tietolähteiden käyttömahdolli
suutta ja tilastosalaisuutta koskevasta viitekehyksestä.
On tarpeen varmistaa, että Euroopan tiede- ja teknologia
tilastot ovat kansainvälisten standardien mukaisia. Talou
dellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja mui
den kansainvälisten organisaatioiden tekemä työ olisi sen
vuoksi otettava huomioon. Viitekehyksenä olisi pidettävä
erityisesti tutkimus- ja kehitystilastoja koskevaa Frascatin
käsikirjaa (Frascati Manual on research and development
statistics), tieteen ja teknologian alan henkilöstöresursseja
koskevaa Canberran käsikirjaa (Canberra Manual on sta
tistics on human resources devoted to science and te
chnology), OECD:n julkaisemaa patenttitilastokäsikirjaa

(1) EUVL L 230, 16.9.2003, s. 1.
(2) EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tässä asetuksessa vahvistetaan Euroopan tiede- ja teknologiati
lastojen tuottamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.
2 artikla
1.

Tämä asetus kattaa seuraavat alat:

a) tutkimusta ja kehittämistä koskevat tilastot (T&K)
b) valtion tutkimus- ja kehittämismäärärahoja koskevat tilastot
c) innovaatiotilastot
d) tieteen ja teknologian alan henkilöresursseja koskevat tilastot,
mukaan luettuina sukupuolen ja liikkuvuuden mukaisesti
(3) EUVL L 118, 23.4.2004, s. 23.
(4) EUVL L 267, 14.8.2004, s. 32.
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jaotellut tilastot, patenttitilastot, korkean teknologian aloja ja
osaamispalveluita koskevat tilastot sekä muut tiede- ja tek
nologiatilastot.
Tilastomuuttujaluettelojen, tilastojen piiriin kuuluvan toiminnan
ja sektoreiden, tulosten jaottelun, tilastojen laatimisvälin, tietojen
toimittamisen määräaikojen ja viitekauden on oltava liitteessä I
ja II vahvistetun mukaisia.
Edellä ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettujen alo
jen osalta tarvittavat tiedot on hankittava nykyisistä tilasto- tai
muista tietolähteistä liitteessä I olevan 3 jakson mukaisesti.
2.
Liitteessä I ja II vahvistettuja tilastomuuttujaluetteloita, ti
lastojen piiriin kuuluvaa toimintaa ja sektoreita, tulosten jaotte
lua, tilastojen laatimisväliä, tietojen toimittamisen määräaikoja
sekä muita ominaispiirteitä on tarvittaessa tarkistettava säännöl
lisin väliajoin.
3 artikla
Jäsenvaltioiden on hankittava tarvittavat tiedot yhdistelemällä
erilaisia lähteitä, kuten otantakyselyitä, hallinnollisia tietolähteitä
tai muita tietolähteitä. Muiden tietolähteiden on laadultaan ja
tilastollisten estimointimenettelyjen osalta vähintäänkin vastat
tava otantakyselyitä ja hallinnollisia tietolähteitä.
4 artikla
Liitteessä I ja II tarkoitettujen tilastojen on perustuttava yhden
mukaistettuihin käsitteisiin ja määritelmiin, erityisesti niihin
jotka sisältyvät Frascatin käsikirjan (T&K-tilastot), Canberran kä
sikirjan (tieteen ja teknologian alan henkilöstöresurssit), OECD:n
patenttitilastokäsikirjan (patenttitilastot) ja Oslon käsikirjan (in
novaatiotilastot) viimeisimpiin versioihin tai muihin yhdenmu
kaistettuihin standardeihin.
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2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) va
kiomuotoiset laatuselvitykset seuraavista tiedoista:
a) tutkimus ja kehittäminen (T&K)
b) valtion tutkimus- ja kehittämismäärärahat
c) innovaatio.
Tutkimus- ja kehittämistilastojen osalta on laadittava erilliset
laatuselvitykset yrityssektorilta, julkiselta sektorilta ja korkeakou
lusektorilta. Yksityiseltä voittoa tavoittelemattomalta sektorilta
laaditaan laatuselvitykset ainoastaan, jos sektorin T&K-toimin
nan menojen osuus on yli viisi prosenttia kansallisista T&Ktoiminnan kokonaiskustannuksista.
3.
Jäsenvaltioiden on laadittava laatuselvitykset liitteessä III
vahvistettujen sääntöjen mukaisesti ja niiden on vastattava ase
tuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä
laatukriteerejä.
4.
Tutkimusta ja kehittämistä sekä valtion tutkimus- ja kehit
tämismäärärahoja koskevissa ensimmäisissä laatuselvityksissä on
käsiteltävä viitevuoden 2011 tietoja, ja ne on toimitettava
31 päivään lokakuuta 2013 mennessä. Innovaatiotilastoja kos
kevassa ensimmäisessä laatuselvityksessä on käsiteltävä viitevuo
den 2012 tietoja, ja se on toimitettava 31 päivään lokakuuta
2014 mennessä. Sitä seuraavat laatuselvitykset on toimitettava
komissiolle (Eurostat) joka toinen vuosi 22 kuukauden kuluessa
sen viitevuoden päättymisestä, josta tiedot kerättiin.
7 artikla

5 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 753/2004 ja asetus (EY) N:o
1450/2004.

Jäsenvaltioiden on toimitettava Euroopan komissiolle (Eurostat)
liitteessä I ja II lueteltujen muuttujien tiedot, salassa pidettävät
tiedot mukaan luettuina, käyttäen teknistä vakiomuotoa, jonka
komissio (Eurostat) on määrittänyt yhteistyössä jäsenvaltioiden
kanssa.

Asetusta (EY) N:o 753/2004 sovelletaan kuitenkin edelleen vii
tevuotta 2011 koskevien tutkimusta ja kehittämistä sekä valtion
tutkimus- ja kehittämismäärärahoja koskevien tilastojen osalta.

Innovaatiotilastoista jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti toimittaa
komissiolle (Eurostat) yksittäisiä tietueita käyttäen teknistä va
kiomuotoa, jonka komissio (Eurostat) on määrittänyt.
6 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpi
teet toimitettavien tietojen laadun varmistamiseksi.

Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina tähän
asetukseen.
8 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2012.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE I
TIEDE- JA TEKNOLOGIATILASTOT
1 jakso
Tutkimusta ja kehittämistä koskevat tilastot
1. Tilastot kootaan koko talouden alalla suoritetusta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Tulosten on koskettava kaikkien
niiden tutkimusta ja kehittämistä harjoittavien yksiköiden perusjoukkoa, jotka on luokiteltu Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EY) N:o 1893/2006 (1) vahvistetun yhteisen tilastollisen toimialaluokituksen (NACE Rev. 2)
pääluokkiin A–U.
2. Jäljempänä 3 kohdassa lueteltujen tilastojen koonnissa käytettävät tilastolliset yksiköt ovat seuraavat: a) yritykset
kansallisella tasolla laadittavia tilastoja varten ja b) paikalliset yksiköt alueellisella tasolla (NUTS 2) laadittavia tilastoja
varten. Käytettävien tilastollisten yksiköiden määritelmät (”yritys” ja ”paikallinen yksikkö”) vahvistetaan tilastoyksiköistä
yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysiä varten 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa neuvoston
asetuksessa (ETY) N:o 696/93 (2).
3. Luettelo koottavista tilastotiedoista (niiden jaottelu mukaan luettuna) annetaan jäljempänä.

(1) EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1.
(2) EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1.
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1.11

Kaikki alat

Yritykset

Korkeakoulusektori

Julkinen sektori

Yksityinen voittoa ta
voittelematon sektori

T&K-henkilöstön lukumäärä
1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

Ammatin ja sukupuolen mukaan

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

Tutkinnon ja sukupuolen mukaan

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

1.11.4.2

1.11.4.3

FI

Ilman jaottelua

Pääasiallisen toimialan (NACE) mukaan

vapaaehtoinen

1.11.3.1

Päätieteenalan ja sukupuolen mukaan
1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

Alueittain (NUTS 2) ja sukupuolen mukaan

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

vapaaehtoinen

1.11.7.1

Tutkijoiden lukumäärä
Ilman jaottelua

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

Sukupuolen mukaan

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

Tutkinnon ja sukupuolen mukaan

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

1.12.4.2

1.12.4.3

Pääasiallisen toimialan (NACE) ja sukupuolen
mukaan

Euroopan unionin virallinen lehti

Alueittain (NUTS 2)

Pääasiallisen toimialan (NACE) ja sukupuolen
mukaan
1.12

Huomautuksia
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Suorittajasektorin mukaan
Nimi

Koodi

vapaaehtoinen

1.12.3.1

Päätieteenalan ja sukupuolen mukaan
1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

Alueittain (NUTS 2) ja sukupuolen mukaan

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

vapaaehtoinen

Ikäryhmän ja sukupuolen mukaan

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

vapaaehtoinen

Kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

vapaaehtoinen
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Alueittain (NUTS 2)

1.13

Kaikki alat

Yritykset

Korkeakoulusektori

Julkinen sektori

Yksityinen voittoa ta
voittelematon sektori

T&K-henkilöstön määrä henkilötyövuosina (FTE) ilmaistuna
1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Ammatin mukaan

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

Tutkinnon mukaan

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

1.13.4.2

1.13.4.3

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.1

vapaaehtoinen
1.13.5.4

1.13.6.1

vapaaehtoinen kokoluokille 0
ja 1–9 työntekijää

Tutkijoiden määrä henkilötyövuosina (FTE) ilmaistuna
Ilman jaottelua

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

vuosittain

Sukupuolen mukaan

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

vapaaehtoinen

Tutkinnon mukaan

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

vapaaehtoinen

1.14.4.2

1.14.4.3

Pääasiallisen toimialan (NACE) mukaan

1.14.3.1

Päätieteenalan ja sukupuolen mukaan

vapaaehtoinen

Alueittain (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

Alueittain (NUTS 2) ja sukupuolen mukaan

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Kokoluokittain

1.14.7.1

vapaaehtoinen
vapaaehtoinen kokoluokille 0
ja 1–9 työntekijää

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

vuosittain

27.10.2012

Oman T&K-toiminnan menot
Ilman jaottelua
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1.13.5.0

Kokoluokittain

1.20

vapaaehtoinen

1.13.3.1

Päätieteenalan ja sukupuolen mukaan
Alueittain (NUTS 2)

vuosittain

FI

Ilman jaottelua

Pääasiallisen toimialan (NACE) mukaan

1.14

Huomautuksia
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Suorittajasektorin mukaan
Nimi

Koodi

Kaikki alat

Yritykset

Korkeakoulusektori

Julkinen sektori

Yksityinen voittoa ta
voittelematon sektori

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

T&K-tyypin mukaan

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Kustannustyypin mukaan

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

Pääasiallisen toimialan (NACE) mukaan

1.20.5.1.1

Tavararyhmän mukaan (NACE)

1.20.5.1.2

vapaaehtoinen Terveyssekto
rille ja Kaikille aloille

vapaaehtoinen

1.20.6.1

vapaaehtoinen kokoluokille 0
ja 1–9 työntekijää

Rahoituslähteen ja kokoluokan mukaan

1.20.7.1

vapaaehtoinen kokoluokille 0
ja 1–9 työntekijää
1.20.8.2

Sosioekonomisen tavoitteen mukaan
Alueittain (NUTS 2)

1.20.8.3
1.20.9.3

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

vapaaehtoinen
1.20.10.4

Euroopan unionin virallinen lehti

Kokoluokittain

Päätieteenalan mukaan

FI

Rahoituslähteen mukaan

Huomautuksia
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Suorittajasektorin mukaan
Nimi

Koodi
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4.

Kaikkien muuttujien tiedot on toimitettava joka toinen vuosi parittomina vuosina, lukuun ottamatta niitä, joiden
osalta 3 kohdan taulukoissa on säädetty, että ne on toimitettava vuosittain.

5.

Ensimmäinen viitevuosi, jolta 3 kohdassa luetellut tilastot on laadittava, on kalenterivuosi 2012.

6.

Tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viitekauden kalenterivuoden päättymisestä. Vuosittain kerättäviä
muuttujia koskevat alustavat tulokset on lisäksi toimitettava 10 kuukauden kuluessa viitejakson kalenterivuoden
päättymisestä.

7.

Tilastojen tuottaminen

7.1

Ammatin mukaan ilmoitettavat tilastotiedot on jaoteltava luokkiin ”tutkijat” ja ”muu T&K-henkilöstö”.

7.2

Tutkinnon mukaan ilmoitettavat tilastotiedot on jaoteltava luokkiin ”tohtorintutkinnon suorittaneet (ISCED 2011,
taso 8)”, ”muut korkeakoulututkinnot ja muut korkea-asteen tutkinnot (ISCED 2011, tasot 5, 6 ja 7)” sekä ”muut
tutkinnot”.

7.3

Päätieteenalan mukaan ilmoitettavat tilastotiedot on jaoteltava luokkiin ”luonnontieteet”, ”tekniikka (ja teknologia)”,
”lääke- ja hoitotieteet”, ”maa- ja metsätaloustieteet”, ”yhteiskuntatieteet” ja ”humanistiset tieteet”.

7.4

Kokoluokittain ilmoitettavat tilastotiedot on jaoteltava seuraaviin kokoluokkiin: ”0 työntekijää”, ”1–9 työntekijää”,
”10–49 työntekijää”, ”50–249 työntekijää”, ”250–499 työntekijää”, ”500 työntekijää tai enemmän”.

7.5

Rahoituslähteen mukaan ilmoitettavat tiedot on jaoteltava luokkiin: ”yritykset”, ”julkinen sektori”, ”yksityinen voittoa
tavoittelematon sektori”, ”korkeakoulusektori” ja ”ulkomainen”. Luokka ”ulkomainen” on jaoteltava edelleen seuraa
vasti: ”ulkomaiset yritykset”, ”Euroopan komissio”, ”kansainväliset järjestöt” ja ”muut lähteet”. Yritykset-sektorilla
luokka ”ulkomaiset yritykset” on jaoteltava edelleen seuraavasti: ”saman ryhmän ulkomaiset yritykset” ja ”muut
ulkomaiset yritykset”.

7.6

T&K-tyypin mukaan ilmoitettavat tiedot on jaoteltava luokkiin ”perustutkimus”, ”soveltava tutkimus” ja ”kokeellinen
kehittämistyö”.

7.7

Kustannustyypin mukaan ilmoitettavat tiedot on jaoteltava luokkiin ”toimintakustannukset (työvoima- ja muut
kustannukset)” ja ”pääomakustannukset”.

7.8

Sosioekonomisen tavoitteen mukaan ilmoitettavat tiedot on jaoteltava NABS-nimikkeistön (Nomenclature for the
analysis and comparison of scientific programmes and budgets) lukutason (chapter level) mukaisesti.

7.9

Ikäryhmän mukaan ilmoitettavat tilastotiedot on jaoteltava seuraaviin (vuosina ilmaistuihin) ikäryhmiin: ”vähemmän
kuin 25 vuotta”, ”25–34”, ”35–44”, ”45–54”, ”55–64”, ”65 vuotta tai enemmän”.

7.10 Kansalaisuuden mukaan ilmoitettavat tiedot on jaoteltava seuraaviin luokkiin: ”oman maan kansalainen”, ”muun
EU-maan kansalainen”, ”muun Euroopan maan kansalainen”, ”Pohjois-Amerikan maan kansalainen”, ”Väli- tai EteläAmerikan maan kansalainen”, ”Aasian maan kansalainen”, ”Afrikan maan kansalainen”, ”muu kansalaisuus”.
7.11 Pääasiallisen toimialan mukaan ja tavararyhmän mukaan ilmoitettavat tilastotiedot (NACE Rev.2) on jaoteltava
seuraaviin NACE Rev. 2 -luokituksen 2-, 3- tai 4-numerotasoihin tai niiden aggregaatteihin:
”01, 02, 03”, ”05, 06, 07, 08, 09”, ”10 to 33”, ”10, 11, 12”, ”10, 11”, ”12”, ”13, 14, 15”, ”13”, ”14”, ”15”, ”16, 17,
18”, ”16”, ”17”, ”18”, ”19”, ”20”, ”21”, ”22”, ”23”, ”24”, ”25, 26, 27, 28, 29, 30”, ”25”, ”25.4”, ”26”, ”26.1”, ”26.2”,
”26.3”, ”26.4”, ”26.5”, ”26.6”, ”26.7”, ”27”, ”28”, ”29”, ”30”, ”30.1”, ”30.2”, ”30.3”, ”30.4”, ”31”, ”32”, ”32.5”, ”33”,
”35, 36, 37, 38, 39” ”35, 36”, ”37, 38, 39”, ”41, 42, 43”, ”45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82” ”45, 46, 47”, ”49, 50, 51, 52, 53”, ”55,
56”, ”58, 59, 60, 61, 62, 63”, ”61”, ”62”, ”63”, ”64, 65, 66”, ”68”, ”69, 70, 71, 72, 73, 74, 75”, ”71”, ”72”, ”72.1”,
”72.2”, ”77, 78, 79, 80, 81, 82”, ”84, 85”, ”86, 87, 88”, ”86”, ”87, 88”, ”90, 91, 92, 93”, ”94, 95, 96, 97, 98, 99”,
”01–99”.
8.

Tässä jaksossa määriteltyihin tilastoihin liittyvät käsitteet ja määritelmät annetaan Frascatin käsikirjassa.
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Komissio ja/tai jäsenvaltiot toteuttavat vapaaehtoisuuteen perustuvia pilottitutkimuksia T&K-tilastoja koskevista
lisämuuttujista ja jaotteluista tavoitteenaan vahvistaa tieteelliseen näyttöön perustuvaa päätöksentekoa T&K-alalla.
Pilottitutkimuksilla arvioidaan tiedonkeruun toteutettavuutta ja kerättävien tietojen tarkoituksenmukaisuutta siten,
että huomioon otetaan tiedoista saatava hyöty suhteessa tiedonkeruun kustannuksiin ja keruusta yrityksille aiheu
tuvaan taakkaan. Pilottitutkimusten aiheet päätetään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.
2 jakso
Valtion tutkimus- ja kehittämismäärärahoja koskevat tilastot

1.

Seuraavat tilastot on koottava:

Koodi

Nimi

21.0

Valtion T&K-määrärahat budjettiesityksessä (jonka parlamentti hyväksyy budjettikauden alussa)

21.1

Valtion T&K-määrärahat lopullisessa budjetissa (budjettikauden aikana hyväksytty tarkistettu
budjetti)

22.0

Kansallinen julkinen rahoitus kansainvälisesti koordinoituun T&K-toimintaan.

2.

Kaikkien muuttujien tiedot toimitetaan vuosittain.

3.

Ensimmäinen viitevuosi, jolta tilastot laaditaan, on kalenterivuosi 2012.

4.

Tulokset on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa viitejakson kalenterivuoden päättymisestä muuttujan 21.0
osalta (kaikki jaottelut mukaan lukien) ja kahdentoista kuukauden kuluessa muuttujan 21.1 ja 22.0 osalta (kaikki
jaottelut mukaan lukien).

5.

Tilastojen tuottaminen

5.1 Muuttujista 21.0 ja 21.1 kootut tilastotiedot on jaoteltava NABS-nimikkeistön (Nomenclature for the analysis and
comparison of scientific programmes and budgets 2007) lukutason (chapter level) mukaisesti.
5.2 Muuttujasta 21.1 kootut tilastotiedot on jaoteltava seuraavasti:
a) NABS-nimikkeistön (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets 2007)
lukujen alakohtien (sub-chapter level) tasolla – vapaaehtoinen
b) luokkiin ”projektirahoitus” and ”institutionaalinen rahoitus” – vapaaehtoinen.
5.3 Muuttujasta 22.0 kootut tilastotiedot on jaoteltava seuraavasti: ”kansalliset rahoitusosuudet kansainvälisille julkisille
T&K-toimijoille”, ”kansalliset rahoitusosuudet Euroopanlaajuisille kansainvälisille julkisille T&K-ohjelmille” ja ”kansal
liset rahoitusosuudet jäsenvaltioiden hallitusten välillä (ja ehdokasmaiden ja EFTA-maiden kanssa) perustetuille
kahdenvälisille ja monenvälisille T&K-ohjelmille.”
6.

Tässä jaksossa määriteltyihin tilastoihin liittyvät käsitteet ja määritelmät annetaan Frascatin käsikirjassa tai muissa
yhdenmukaistetuissa standardeissa.
3 jakso
Muut tiede- ja teknologiatilastot

Muilla tiede- ja teknologiatilastojen aloilla keskitytään erityisesti seuraaviin tehtäviin:
a) Tieteen ja teknologian alan henkilöstöresursseja koskevat tilastot (myös sukupuolen ja liikkuvuuden mukaan jaotellut
tilastot): Suunnitellaan ja pannaan täytäntöön kattavat tilastopuitteet tieteen ja teknologian alan henkilöstöresursseja
koskevia tilastoja varten lähinnä hyödyntämällä entistä paremmin kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä (myös
Euroopan tilastojärjestelmän sisällä). Erityishuomiota on kiinnitettävä sukupuolinäkökohtiin.
b) Patenttitilastot: Suunnitellaan ja pannaan täytäntöön kattavat puitteet patenttitilastoja varten tuottamalla säännöllisesti
kansallisia ja kansainvälisiä patenttitilastoja ja indikaattoreita kansallisista ja kansainvälisistä patenttivirastoista saatavilla
olevien tietojen pohjalta.
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c) Korkean teknologian aloja ja osaamispalveluita koskevat tilastot: Suunnitellaan ja pannaan täytäntöön kattavat tilas
topuitteet korkean teknologian aloja ja osaamispalveluita koskevia tilastoja varten lähinnä hyödyntämällä entistä
paremmin kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä (myös Euroopan tilastojärjestelmän sisällä). Tähän työhön sisältyy
myös toimintojen ja tuotteiden tunnistaminen ja luokittelu, näiden toimintojen taloudellisen suorituksen mittaaminen
sekä niiden osuuden mittaaminen koko talouden suorituskyvyn kannalta.
d) Muut tiede- ja teknologiatilastot: Muu suunnittelu- ja täytäntöönpanotyö liittyy muun muassa biotekniikan, nanoteknii
kan ja muiden sellaisten alojen (terveys, turvallisuus, ympäristö- ja ilmastonmuutos) tilastoihin, jotka ovat tärkeitä
Euroopan unionin ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tässä jaksossa lueteltujen alojen osalta tarvittavat tiedot hankitaan enimmäkseen nykyisistä tilastolähteistä tai muista
tilastolähteistä (esimerkiksi sosiaali- ja taloustilastojen alalla).
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LIITE II
INNOVAATIOTILASTOT
1 jakso
Jäljempänä 2 jaksossa lueteltujen tilastojen kokoamisessa on käytettävä tilastoyksikkönä yritystä. Käytettävien tilastoyksi
köiden (”yritys”) määritelmät vahvistetaan neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/93.
2 jakso
Jäsenvaltioiden on laadittava seuraavat innovaatiotilastot:

Muuttuja

Nimi

Huomautuksia

1

Innovatiivisten yritysten lukumäärä

Absoluuttisena arvona ja prosentteina kaikista yrityk
sistä ilmaistuna

2

Niiden innovatiivisten yritysten lukumäärä, jotka esit
telivät uusia tai merkittävästi parannettuja tuotteita,
jotka ovat markkinoille uusia / yritykselle uusia

Absoluuttisena arvona, prosentteina kaikista yrityksistä
ja prosentteina innovatiivisista yrityksistä ilmaistuna

3

Liikevaihto innovaatioista, jotka liittyvät uusiin tai
merkittävästi parannettuihin tuotteisiin, jotka ovat
markkinoille uusia

Absoluuttisena arvona, prosentteina koko liikevaih
dosta ja prosentteina innovatiivisten yritysten koko lii
kevaihdosta ilmaistuna

4

Liikevaihto innovaatioista, jotka liittyvät uusiin tai
merkittävästi parannettuihin tuotteisiin, jotka ovat
yritykselle uusia, mutta eivät ole uusia markkinoille

Absoluuttisena arvona, prosentteina koko liikevaih
dosta ja prosentteina innovatiivisten yritysten koko lii
kevaihdosta ilmaistuna

5

Innovaatioyhteistyössä mukana olevien innovatiivis
ten yritysten lukumäärä

Absoluuttisena arvona ja prosentteina kaikista innova
tiivisista yrityksistä ilmaistuna

6

Innovaatiomenot

Absoluuttisena arvona, prosentteina koko liikevaih
dosta ja prosentteina innovatiivisten yritysten koko lii
kevaihdosta ilmaistuna

7

Niiden innovatiivisten yritysten määrä, jotka ilmoitti
vat merkittäviä innovaatiotoiminnan tavoitteita

Absoluuttisena arvona ja prosentteina kaikista innova
tiivisista yrityksistä ilmaistuna – vapaaehtoinen

8

Niiden innovatiivisten yritysten määrä, jotka ilmoitti
vat merkittävistä innovaation tietolähteistä

Absoluuttisena arvona ja prosentteina kaikista innova
tiivisista yrityksistä ilmaistuna – vapaaehtoinen

9

Niiden yritysten määrä, jotka ovat kohdanneet mer
kittäviä vaikeuksia

Absoluuttisena arvona, prosentteina kaikista yrityksis
tä, prosentteina kaikista innovatiivisista yrityksistä ja
prosentteina niistä yrityksistä, jotka eivät ole innovatii
visia, ilmaistuna – vapaaehtoinen

10

Niiden innovatiivisten yritysten määrä, jotka kehitti
vät innovaatioita itse tai yhdessä muiden yritysten /
laitosten kanssa

Absoluuttisena arvona ja prosentteina kaikista innova
tiivisista yrityksistä ilmaistuna

Jäsenvaltiot saavat laatia edellä mainittujen tilastojen lisäksi lisätilastoja (jaottelu mukaan luettuna) Oslon käsikirjassa
lueteltujen pääteemojen mukaisesti. Lisätilastojen ottamisesta mukaan päätetään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden
kanssa ja yhdenmukaistettua tiedonkeruulomaketta muutetaan tällöin vastaavasti.
3 jakso
Tiedot on toimitettava NACE Rev. 2 -toimialaluokituksen pääluokkiin B, C, D, E, H, J ja K sekä NACE Rev. 2 -toimi
alaluokituksen kaksinumerotasoon 46, 71, 72 ja 73 kuuluvista markkinatoimintaa harjoittavista yrityksistä. Jäsenvaltiot
voivat halutessaaan laajentaa kattavuutta edelleen.
4 jakso
Kaikkien muuttujien tiedot on toimitettava joka toinen vuosi parillisina vuosina.
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5 jakso
Ensimmäinen viitevuosi, jolta tilastot laaditaan, on kalenterivuosi 2012.
6 jakso
1. Kaikki tulokset on jaoteltava toimialan mukaan NACE Rev. 2 -toimialaluokituksen pääluokkatasolla, kaksinumerota
solla tai muina aggregaatteina sekä seuraavien työntekijöiden määriin perustuvien luokkien mukaan:

NACE-luokka/kokoluokka

10–49 työntekijää

50–249 työntekijää

yli 249 työntekijää

yhteensä

”B-C-D-E-46-H-J-K-71-72–73”

x

x

x

x

”B-C-D-E”

x

x

x

x

”B”

x

x

x

x

”C”

x

x

x

x

”10–12”

x

”13–15”

x

”16–18”

x

”19–22”

x

”20”

x

”21”

x

”23”

x

”24”

x

”25–30”

x

”25”

x

”26”

x

”31–33”

x

”D”

x

x

x

x

”E”

x

x

x

x

”36”

x

”37–39”

x

”46-H-J-K-71-72–73”

x

x

x

x

”46”

x

x

x

x

”H”

x

x

x

x

”49–51”

x

”52–53”

x

”J”

x

x

x

x

”58”

x

”61”

x

”62”

x

”63”

x
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NACE-luokka/kokoluokka

10–49 työntekijää

50–249 työntekijää

yli 249 työntekijää

yhteensä

”K”

x

x

x

x

”64”

x

”65”

x

”66”

x

”71-72-73”

x

x

x

x

”71”

x

”72”

x

”73”

x

2. Muuttujasta 1 koottujen tilastotietojen on katettava neljän tyyppiset innovaatiot, joiden mukaan ne on jaoteltava:
prosessi-, tuote-, organisaatio- ja markkinointi-innovaatiot. Muuttujista 5–10 koottujen tilastotietojen on katettava
yritykset, jotka harjoittavat prosessi- ja/tai tuoteinnovaatiotoimintaa. Muiden kuin muuttujasta 1 koottujen tilastotie
tojen kattavuus ja jaottelu neljään innovaatiotyyppiin päätetään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja yhden
mukaistettu tiedonkeruulomake muutetaan tällöin vastaavasti.
3. Muuttujasta 5 kootut tilastotiedot on jaoteltava innovaatioyhteistyön lajin mukaan. Muuttujasta 6 kootut tilastotiedot
on jaoteltava innovaatiomenojen lajin mukaan. Muuttujasta 7 kootut tilastotiedot on jaoteltava innovaation tavoittei
den lajin mukaan. Muuttujasta 8 kootut tilastotiedot on jaoteltava tietolähteen lajin mukaan. Muuttujasta 9 kootut
tilastotiedot on jaoteltava vaikeuksia aiheuttavien tekijöiden lajin mukaan. Muuttujasta 10 kootut tilastotiedot on
jaoteltava kehittäjien lajin mukaan. Näistä jaotteluista päätetään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja yhden
mukaistettua tiedonkeruulomaketta muutetaan tällöin vastaavasti.
7 jakso
1. Kaikki tulokset on toimitettava 18 kuukauden kuluessa viitekauden kalenterivuoden päättymisestä.
2. Jäsenvaltiot voivat toimittaa vapaaehtoisesti komissiolle (Eurostat) yksittäisiä tietueita, jotka sisältävät kaikki kansallisten
innovaatiotutkimusten yhteydessä tutkitut tilastoyksiköt.
8 jakso
1. Viitevuodesta 2012 lähtien joka toinen vuosi tehtävien innovaatiotutkimusten tiedonkeruulomakkeen on katettava
Oslon käsikirjassa luetellut pääteemat yritysinnovaatioiden mittaamisen osalta.
2. Komissio (Eurostat) antaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa innovaatiotutkimuksia koskevia menetelmäsuo
situksia, joiden ansiosta tutkimuksessa kootut tilastotiedot ovat entistä yhdenmukaisempia. Näitä suosituksia annetaan
ainakin seuraavista aiheista: tutkimuksen kohdeperusjoukko, kyselytutkimuksen menetelmät (alueelliset näkökulmat
mukaan luettuina), yhdenmukaistettu tiedonkeruulomake, tietojen keruu, käsittely ja toimittaminen sekä tietojen laa
tuvaatimukset.
3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) tarvittavat tiedot kansallisten innovaatiotilastojen laadinnassa
käytetyistä menetelmistä.
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LIITE III
LAATUSELVITYKSIÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET
1 jakso
Johdanto
Laatuselvityksissä on oltava sekä määrälliset että laadulliset tietojen laatua koskevat indikaattorit vakiomuodossa, jonka
komissio ja jäsenvaltiot ovat yhteistyössä määrittäneet. Komissio (Eurostat) toimittaa tulokset niistä määrällisistä indik
aattoreista, jotka voidaan laskea jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella. Jäsenvaltioiden on tulkittava tulokset ja
kommentoitava niitä oman keruumenetelmänsä kannalta sekä toimitettava tiedot jäljellä olevista määrällisistä indikaatto
reista sekä laadullista tietoa.
2 jakso
Aikataulu
Komissio (Eurostat) toimittaa jäsenvaltioille joka toinen vuosi 20 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä (elokuun
loppuun mennessä) vakiomuotoisten laatuselvitysten luonnokset, jotka on esitäytetty laatua koskevilla indikaattoreilla ja
muilla komission (Eurostat) käytettävissä olevilla tiedoilla.
Jäsenvaltioiden on toimitettava täydennetyt vakiomuotoiset laatuselvitykset komissiolle (Eurostat) joka toinen vuosi 22
kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä (lokakuun loppuun mennessä).
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 996/2012,
annettu 26 päivänä lokakuuta 2012,
erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja
elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen ja
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 284/2012 kumoamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(5)

On aiheellista jättää henkilökohtaiset lähetykset tämän
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Eläinperäisten elin
tarvikkeiden ja rehujen osalta olisi viitattava eläinperäisiä
tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuon
nista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muutta
misesta 5 päivänä maaliskuuta 2009 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 206/2009 (5) säännöksiin. Muiden re
hujen ja elintarvikkeiden osalta olisi säädettävä, että lähe
tyksiä voidaan pitää henkilökohtaisina lähetyksinä vain,
jos ne eivät ole kaupallisia ja ne on tarkoitettu yksityis
henkilölle henkilökohtaiseen kulutukseen tai käyttöön.

(6)

Japanin viranomaiset ovat toimittaneet komissiolle katta
via tietoja, joiden mukaan jo soveltamisalan ulkopuolella
olevien alkoholijuomien (sake, viski ja shochu) lisäksi
muutkaan alkoholijuomat eivät sisällä mitattavissa olevia
radioaktiivisuustasoja. Kiillotus- ja käymisprosessi alentaa
alkoholijuomien radioaktiivisuutta merkittävässä määrin.
Sen vuoksi on aiheellista jättää tietyt muut alkoholijuo
mat tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, jotta
voidaan vähentää Japanin viranomaisten ja tuojajäsenval
tioiden toimivaltaisten viranomaisten hallinnollista rasi
tetta.

(7)

Japanin viranomaisten toimittamissa tiedoissa on näyttöä
siitä, ettei ole enää tarpeen edellyttää Yamanashin ja Shi
zuokan prefektuureista peräisin olevien rehujen ja elintar
vikkeiden osalta näytteenottoa ja analysointia radioaktii
visuuden varalta ennen vientiä unioniin. Näytteenottoa ja
analysointia koskeva vaatimus olisi pidettävä voimassa
vain Shizuokasta peräisin olevan teen ja Shizuokasta ja
Yamanashista peräisin olevien sienien osalta.

(8)

Koska Fukushiman prefektuurista peräisin olevista re
huista ja elintarvikkeista löytyy edelleen vaatimustenvas
taisia tai merkittäviä radioaktiivisuustasoja, on aiheellista
pitää voimassa nykyiset näytteenottoa ja analysointia kos
kevat vaatimukset ennen vientiä unioniin kaikkien kysei
sestä prefektuurista peräisin olevien rehujen ja elintarvik
keiden osalta. Tällaisiin rehuihin ja elintarvikkeisiin olisi
kuitenkin sovellettava edelleen yleisiä poikkeuksia, jotka
koskevat esimerkiksi alkoholijuomia ja henkilökohtaisia
lähetyksiä.

(9)

Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion,
Iwaten, Chiban ja Kanagawan prefektuureissa edellytetään
tällä hetkellä, että kaikista rehuista ja elintarvikkeista ote
taan näytteet ja ne analysoidaan ennen vientiä unioniin;
tämä vaatimus on aiheellista rajoittaa koskemaan vain
sieniä, teetä, kalastustuotteita, tiettyjä syötäviä luonnon
varaisia kasveja, tiettyjä vihanneksia, tiettyjä hedelmiä, rii
siä ja soijapapuja sekä niistä jalostettuja ja saatuja tuot
teita. Samoja vaatimuksia olisi sovellettava rehuseoksiin,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä pe
riaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusvi
ranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen
liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan
ii alakohdan
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklassa säädetään
mahdollisuudesta toteuttaa asianmukaiset unionin kiireel
liset toimenpiteet kolmannesta maasta tuotujen elintar
vikkeiden ja rehujen osalta ihmisten terveyden, eläinten
terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, kun tällaista ris
kiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita yksittäisten jäsen
valtioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2)

Fukushiman ydinvoimalassa 11 päivänä maaliskuuta
2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissiolle
ilmoitettiin, että radionukliditasot tietyissä Japanista peräi
sin olevissa elintarvikkeissa ylittävät Japanissa elintarvik
keisiin sovellettavat toimenpiteet käynnistävät tasot. Täl
lainen saastuminen saattaa vaarantaa ihmisten ja eläinten
terveyden unionissa, minkä vuoksi 25 päivänä maalis
kuuta 2011 annettiin komission täytäntöönpanoasetus
(EU) N:o 297/2011 (2) erityisten edellytysten asettami
sesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen
rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille Fukushiman ydinvoi
malassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Kyseinen
asetus korvattiin komission täytäntöönpanoasetuksella
(EU) N:o 961/2011 (3), joka taas korvattiin myöhemmin
komission
täytäntöönpanoasetuksella
(EU)
N:o
284/2012 (4).

(3)

(4)

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

Täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 284/2012 on muutettu
useita kertoja tilanteen kehittymisen huomioon ottami
seksi. Koska enää ei edellytetä uusia muutoksia, on ai
heellista korvata täytäntöönpanoasetus (EU) N:o
248/2012 uudella asetuksella.
Voimassa olevia toimenpiteitä on tarkasteltu ottaen huo
mioon Japanin viranomaisten toimittamat yli 26 000
esiintymistietoa radioaktiivisuudesta rehuissa ja elintarvik
keissa toiselta kasvukaudelta onnettomuuden jälkeen.
EYVL
EUVL
EUVL
EUVL

L
L
L
L

31, 1.2.2002, s. 1.
80, 26.3.2011, s. 5.
252, 28.9.2011, s. 10.
92, 30.3.2012, s. 16.

(5) EUVL L 77, 24.3.2009, s. 1.
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jotka sisältävät ainesosanaan yli 50 prosenttia jotakin
näistä tuotteista, joiden testausta edellytetään ennen vien
tiä unioniin.
(10)

(11)

(12)

Tuonnin yhteydessä suoritettu valvonta osoittaa, että Ja
panin viranomaiset ovat panneet moitteettomasti täytän
töön unionin lainsäädännössä säädetyt erityisedellytykset
eikä vaatimustenvastaisuuksia ole esiintynyt yli vuoteen.
Sen vuoksi on aiheellista harventaa tuonnin yhteydessä
suoritettavaa valvontaa ja tuloksista raportointia komissi
olle.
On aiheellista säätää näiden säännösten seuraavasta tar
kistuksesta, kun rehuissa ja elintarvikkeissa esiintyvää ra
dioaktiivisuutta koskevan näytteenoton ja analysoinnin
tulokset kolmannelta kasvukaudelta onnettomuuden jäl
keen saadaan käyttöön eli 31 päivään maaliskuuta 2014
mennessä. Niiden tuotteiden osalta, joiden sadonkorjuu
tapahtuu pääasiassa toisen kasvukauden jälkipuoliskolla,
minkä vuoksi toisen kasvukauden kaikki tiedot eivät ole
vielä käytettävissä, on kuitenkin aiheellista säätää, että
näitä tuotteita koskevia säännöksiä tarkastellaan 31 päi
vään maaliskuuta 2013 mennessä.
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvike
ketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

’Lähetyksellä’ tarkoitetaan tiettyä määrää jotakin sellaista tämän
asetuksen soveltamisalaan ja samaan luokkaan tai kuvaukseen
kuuluvaa rehua tai elintarviketta, joka kuuluu saman asiakirjan
tai samojen asiakirjojen piirin, kuljetetaan samalla liikenneväli
neellä ja on peräisin samasta Japanin prefektuurista, 5 artiklassa
tarkoitetun vakuutuksen sallimissa rajoissa.
3 artikla
Tuonti unioniin
Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja elintarvikkeita ja rehuja, jäljem
pänä ’tuotteet’, saa tuoda Euroopan unioniin ainoastaan, jos ne
ovat tämän asetuksen mukaisia.
4 artikla
Cesium-134:n ja cesium-137:n enimmäismäärät
1.
Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden, lukuun otta
matta liitteessä III esitettyjä tuotteita, osalta on noudatettava
liitteessä II vahvistettua cesium-134:n ja cesium-137:n summan
enimmäismäärää.
2.
Liitteessä III esitettyjen tuotteiden osalta on noudatettava
kyseisessä liitteessä radioaktiiviselle cesiumille asetettua enim
mäistasoa.
5 artikla

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan neuvoston asetuksen (Euratom) N:o
3954/87 (1) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin, Japanista pe
räisin oleviin tai sieltä lähetettyihin rehuihin ja elintarvikkeisiin,
lukuun ottamatta seuraavia:
a) tuotteet, jotka lähtivät Japanista ennen 28 päivää maaliskuuta
2011;
b) tuotteet, jotka on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää
maaliskuuta 2011;
c) alkoholijuomat, jotka kuuluvat CN-koodeihin 2203 tai 2208;
d) eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden henkilökohtaiset lä
hetykset, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 206/2009 2 ar
tiklan soveltamisalaan;
e) muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden hen
kilökohtaiset lähetykset, jotka eivät ole kaupallisia ja on tar
koitettu yksityishenkilölle pelkästään henkilökohtaiseen kulu
tukseen tai käyttöön. Epävarmoissa tapauksissa todistus
taakka on lähetyksen vastaanottajalla.
2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa ’Japanin lainsäädännössä säädetyillä siirtymä
toimenpiteillä’ tarkoitetaan Japanin viranomaisten 24 päivänä
helmikuuta 2012 vahvistamia, cesium-134:n ja cesium-137:n
summan enimmäismääriä koskevia siirtymätoimenpiteitä, jotka
esitetään liitteessä III.
(1) EYVL L 371, 30.12.1987, s. 11.
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Vakuutus
1.
Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden kunkin lähe
tyksen mukana on oltava voimassa oleva, 6 artiklan mukaisesti
laadittu ja allekirjoitettu vakuutus.
2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa on

a) todistettava, että tuotteet ovat Japanin voimassa olevan lain
säädännön mukaisia, ja
b) täsmennettävä, kuuluvatko tuotteet Japanin lainsäädännössä
säädettyjen siirtymätoimenpiteiden soveltamisalaan.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa vakuutuksessa on lisäksi
todistettava, että
a) tuotteet on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maa
liskuuta 2011; tai
b) tuotteet, lukuun ottamatta Shizuokan prefektuurista peräisin
olevaa teetä ja sieniä ja Yamanashakin prefektuurista peräisin
olevia sieniä, eivät ole peräisin eikä niitä ole lähetetty Fukus
himan, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, To
kion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista; tai
c) tuotteet ovat peräisin ja on lähetetty Gunman, Ibarakin, To
chigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan ja
Iwaten prefektuurista mutta niitä ei luetella tämän asetuksen
liitteessä IV (eikä analyysiä ennen vientiä näin ollen vaadita);
tai
d) tuotteet on lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochi
gin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwa
ten prefektuurista mutta ne eivät ole peräisin näistä prefek
tuureista eivätkä ne ole altistuneet radioaktiivisuudelle siirron
aikana; tai
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e) jos kyseessä ovat Shizuokan prefektuurista peräisin oleva tee
tai sienet tai Yamanashin prefektuurista peräisin olevat sienet
tai niistä saatu tuote tai rehuseos tai elintarvike, joka sisältää
näitä tuotteita yli 50 prosenttia, tuotteen mukana on oltava
analyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tu
lokset; tai

kuun ottamatta, on tuotava unioniin komission asetuksen (EY)
N:o 669/2009 (3) 3 artiklan b alakohdassa tarkoitetun nimetyn
saapumispaikan, jäljempänä ’nimetty saapumispaikka’, kautta.

f) jos tämän asetuksen liitteessä IV lueteltu tuote on peräisin
Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saita
man, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista
tai jos kyseessä on rehuseos tai elintarvike, joka sisältää näitä
tuotteita yli 50 prosenttia, tuotteen mukana on oltava ana
lyysiraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset;
Liitteessä IV olevaa tuoteluetteloa sovelletaan rajoittamatta
uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista
27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan parlamen
tin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 258/97 (1) säädettyjen
vaatimusten soveltamista; tai

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien on
annettava rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toi
mivaltaisille viranomaisille ennakkoilmoitus kaikista 1 artiklassa
tarkoitettujen tuotteiden lähetyksistä vähintään kahta työpäivää
ennen lähetyksen fyysistä saapumista.

g) jos tuotteen tai siinä olevista ainesosista yli 50 prosentin
alkuperä on tuntematon, tuotteen mukana on oltava analyy
siraportti, joka sisältää näytteenoton ja analyysin tulokset.
4.
Edellä oleva 3 kohdan f alakohta koskee myös tuotteita,
jotka on pyydystetty tai korjattu kyseisessä kohdassa mainittujen
prefektuurien rannikkovesistä, riippumatta siitä, missä kyseiset
tuotteet tuodaan maihin.
6 artikla
Vakuutuksen laatiminen ja allekirjoittaminen
1.
Edellä 5 artiklassa tarkoitettu vakuutus on laadittava liit
teessä I vahvistetun mallin mukaisesti.
2.
Kun kyse on 5 artiklan 3 kohdan a, b, c tai d alakohdassa
tarkoitetuista tuotteista, vakuutuksen allekirjoittajana on oltava
Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja tai Ja
panin toimivaltaisen viranomaisen valtuuttaman elimen valtuu
tettu edustaja, joka toimii Japanin toimivaltaisen viranomaisen
valtuutuksella ja valvonnassa.
3.
Kun kyse on 5 artiklan 3 kohdan e, f ja g alakohdassa
tarkoitetuista tuotteista, vakuutuksen allekirjoittajana on oltava
Japanin toimivaltaisen viranomaisen valtuutettu edustaja, ja sii
hen on liitettävä näytteenoton ja analyysin tulokset sisältävä
analyysiseloste.
7 artikla
Tunnistetiedot

9 artikla
Ennakkoilmoitus

10 artikla
Viralliset tarkastukset
1.
Rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimival
taisten viranomaisten on tehtävä
a) asiakirjatarkastus kaikille 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden
lähetyksille;
b) fyysinen tarkastus ja tunnistustarkastus sekä cesium-134:n ja
cesium-137:n varalta laboratorioanalyysi vähintään 5 prosen
tille lähetyksistä.
2.
Lähetykset on pidettävä virallisessa valvonnassa enintään
viiden työpäivän ajan odotettaessa laboratorioanalyysin tuloksia.
3.
Jos laboratorioanalyysien tuloksissa on merkkejä siitä, että
vakuutuksessa annetut takeet eivät pidä paikkaansa, katsotaan,
että vakuutus ei ole voimassa ja että rehujen ja elintarvikkeiden
lähetys ei ole tämän asetuksen säännösten mukainen.
11 artikla
Kustannukset
Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden on vastattava kaikista niistä
kustannuksista, joita 10 artiklassa tarkoitetuista virallisista tar
kastuksista ja mahdollisista vaatimustenvastaisuuksien perus
teella toteutettavista toimenpiteistä koituu.
12 artikla
Luovutus vapaaseen liikkeeseen
Lähetykset voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen ainoastaan,
jos rehu- ja elintarvikealan toimija tai sen edustaja esittää tulli
viranomaisille edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakuu
tuksen,
a) jonka rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toi
mivaltainen viranomainen on vahvistanut asianmukaisesti ja

Kukin 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetys on merkit
tävä tunnistuskoodilla, joka on ilmoitettava 5 artiklan 1 koh
dassa tarkoitetussa vakuutuksessa, 5 artiklan 3 kohdassa tarkoi
tetussa analyysiraportissa, terveystodistuksessa ja kaikissa lähe
tyksen mukana seuraavissa kaupallisissa asiakirjoissa.

b) jossa esitetään todisteet siitä, että 10 artiklassa tarkoitetut
viralliset tarkastukset on tehty ja että tarkastusten tulokset
ovat olleet myönteiset.

8 artikla

13 artikla

Rajatarkastusasemat ja nimetyt saapumispaikat

Vaatimustenvastaiset tuotteet

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden lähetykset, neuvos
ton direktiivin 97/78/EY (2) soveltamisalaan kuuluvia eriä lu

Tuotteita, jotka eivät ole tämän asetuksen säännösten mukaisia,
ei saa saattaa markkinoille. Tällaiset tuotteet on hävitettävä tur
vallisesti tai palautettava alkuperämaahan.

(1) EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.
(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3) EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11.

L 299/34

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

14 artikla
Raportit
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kolmen kuukauden
välein kaikista analyysituloksista elintarvikkeita ja rehuja koske
van nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta. Raportti on toi
mitettava kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden aikana.

27.10.2012

a) tuotteet ovat lähteneet Japanista ennen tämän asetuksen voi
maantuloa; tai
b) tuotteiden mukana on täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o
284/2012 mukainen vakuutus, joka on annettu ennen 1 päi
vää marraskuuta 2012, ja tuotteet lähtivät Japanista ennen
1 päivää joulukuuta 2012.

15 artikla
Kumoaminen
Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 284/2012.
Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän
asetukseen.
16 artikla
Siirtymätoimenpide
Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, 1 artiklassa tarkoitet
tuja tuotteita saa tuoda unioniin, jos ne ovat täytäntöönpano
asetuksen (EU) N:o 284/2012 mukaisia ja jos

17 artikla
Voimaantulo ja soveltamisaika
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan voimaantulopäivästä 31 päivään maaliskuuta
2014.
Tätä asetusta tarkastellaan uudelleen ennen 31 päivää maalis
kuuta 2013 niiden tuotteiden osalta, joiden korjuu tapahtuu
pääasiassa elokuun ja marraskuun välillä, sekä kalojen ja kalas
tustuotteiden osalta.

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2012.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE I
Vakuutus, joka koskee seuraavaa Euroopan unioniin suuntautuvaa tuontia
................................................................................................. (tuote ja alkuperämaa)
Erän tunniste .......................................................................... Vakuutuksen numero .........................................................................
Erityisten edellytysten asettamisesta Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonnille
Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o
996/2012 mukaisesti
..............................................................................................................................................................................................................................
(täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 6 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu valtuutettu edustaja)
VAKUUTTAA, että .........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. (1 artiklassa tarkoitetut tuotteet)
jotka sisältyvät tähän lähetykseen, jolla on seuraavat ominaisuudet: ................................................................................................
................................................................. (lähetyksen ja tuotteen kuvaus, pakkausten määrä ja tyyppi, brutto- tai nettopaino)
lastauspaikka: ..................................................................................................................................................................................... (paikka)
...............................................................................................................................................................................................................(päiväys)
........................................................................................................................................................ (kuljetuksesta vastaavan tahon tiedot)
määränpää: .............................................................................................................................................................. (määräpaikka ja -maa)
alkuperätila tai -laitos: ....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... (nimi ja osoite),
ovat Japanin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärien osalta.
VAKUUTTAA, että lähetys koostuu rehuista tai elintarvikkeista, jotka



eivät kuulu Japanin lainsäädännössä säädettyjen siirtymätoimenpiteiden soveltamisalaan (ks. täytäntöönpanoase
tuksen N:o 996/2012 liite III) cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärän osalta.



kuuluvat Japanin lainsäädännössä säädettyjen siirtymätoimenpiteiden soveltamisalaan (ks. täytäntöönpanoasetuk
sen N:o 996/2012 liite III) cesium-134:n ja cesium-137:n summan enimmäismäärän osalta.

VAKUUTTAA, että lähetys koostuu




rehuista tai elintarvikkeista, jotka on korjattu ja/tai käsitelty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011;



rehuista tai elintarvikkeista, jotka on lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion,
Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista mutta jotka eivät ole peräisin näistä prefektuureista eivätkä ole altistu
neet radioaktiivisuudelle siirron aikana;



rehuista tai elintarvikkeista, joita ei ole lueteltu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 liitteessä IV ja jotka ovat
peräisin tai on lähetetty Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten
prefektuurista;



teestä tai sienistä taikka rehuseoksista tai elintarvikkeista, jotka sisältävät näitä tuotteita yli 50 prosenttia ja jotka ovat
peräisin Shizuokan prefektuurista, ja niistä on otettu ............ (pvm) näyte, jolle on tehty laboratorioanalyysi ............

rehuista tai elintarvikkeista, jotka eivät ole peräisin eikä niitä ole lähetetty Fukushiman, Gunman, Ibarakin, Tochigin,
Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista, lukuun ottamatta Shizuokan prefektuurista
peräisin olevaa teetä tai sieniä ja Yamanashin prefektuurista peräisin olevia sieniä;

(pvm) ...........................................................................................................................................................................................................
(laboratorion nimi), radionuklidien, cesium-134:n ja cesium-137:n tason määrittämiseksi. Analyysiraportti on liitteenä;
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sienistä tai rehuseoksista tai elintarvikkeista, jotka sisältävät näitä tuotteita yli 50 prosenttia ja jotka ovat peräisin
Yamanashin prefektuurista, ja niistä on otettu (pvm) näyte, jolle on tehty laboratorioanalyysi ........................................
(pvm) ...........................................................................................................................................................................................................
(laboratorion nimi), radionuklidien, cesium-134:n ja cesium-137:n tason määrittämiseksi. Analyysiraportti on liitteenä;



rehuista tai elintarvikkeista, jotka on lueteltu täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 liitteessä IV, tai rehuse
oksista tai elintarvikkeista, jotka sisältävät näitä tuotteita yli 50 prosenttia, ja jotka ovat peräisin Fukushiman, Gun
man, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista, ja niistä on
otettu ................................................ (pvm) näyte, jolle on tehty laboratorioanalyysi ............................................... (päiväys)
............................................................................... (laboratorion nimi), radionuklidien, cesium-134:n ja cesium-137:n tason
määrittämiseksi. Analyysiraportti on liitteenä;



rehuista ja elintarvikkeista, joiden alkuperä on tuntematon tai jotka sisältävät yli 50 prosenttia ainesosia, joiden
alkuperä on tuntematon, ja niistä on otettu ............................................ (pvm) näyte, jolle on tehty laboratorioanalyysi
................................................. (päiväys) ................................................. (laboratorion nimi), radionuklidien, cesium-134:n ja
cesium-137:n tason määrittämiseksi. Analyysiraportti on liitteenä.

Paikka: ................................................................................................ (päiväys)................................................................................................
Leima ja allekirjoitus (täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 996/2012 6 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun valtuutetun
edustajan)
Rajatarkastusaseman tai nimetyn saapumispaikan toimivaltainen viranomainen täyttää



Lähetys on hyväksytty esitettäväksi tulliviranomaisille vapaaseen liikkeeseen Euroopan unionissa luovuttamista varten.



Lähetystä EI ole hyväksytty esitettäväksi tulliviranomaisille vapaaseen liikkeeseen Euroopan unionissa luovuttamista
varten.

..............................................................................................................................................................................................................................
(toimivaltainen viranomainen, jäsenvaltio)

..............................................................................................................................................................................................................................
Päiväys
Leima
Allekirjoitus
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LIITE II
Japanin lainsäädännössä säädetyt enimmäistasot elintarvikkeessa (1) (Bq/kg)

Imeväisten ja
pikkulasten
elintarvikkeet

Cesium-134:n ja
cesium-137:n summa

50 (2)

Muut elintarvikkeet,
lukuun ottamatta
seuraavia: Maito ja maitopohjaiset
mineraalivesi ja
juomat
vastaavat juomat käymättömistä lehdistä
haudutettu tee

50 (2)

100 (2)

Mineraalivesi ja
vastaavat juomat sekä
käymättömistä lehdistä
haudutettu tee

10 (2)

(1) Ennastettuina nautittaviksi tarkoitettujen kuivattujen tuotteiden osalta enimmäistasoa sovelletaan kulutusvalmiisiin ennastettuihin tuot
teisiin.
Kuivattujen sienien osalta sovelletaan ennastuskerrointa 5.
Teen osalta enimmäistasoa sovelletaan teelehdistä haudutettuun juomaan. Kuivatun teen jalostuskerroin on 50, joten teelehdille asetettu
enimmäistaso 500 Bq/kg takaa, että enimmäistaso 10 Bq/kg ei ylity haudutetussa teessä.
(2) Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus Japanissa tällä hetkellä sovellettavien enimmäistasojen kanssa, näillä arvoilla korvataan väli
aikaisesti neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87 vahvistetut arvot.

Japanin lainsäädännössä säädetyt enimmäistasot rehussa (1) (Bq/kg)

Cesium-134:n ja
cesium-137:n summa

Naudoille ja hevosille
tarkoitettu rehu

Sioille tarkoitettu rehu

Siipikarjalle tarkoitettu
rehu

Kaloille tarkoitettu
rehu (3)

100 (2)

80 (2)

160 (2)

40 (2)

(1) Enimmäistaso rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %.
(2) Jotta varmistetaan johdonmukaisuus Japanissa tällä hetkellä sovellettavien enimmäistasojen kanssa, näillä arvoilla korvataan väliaikaisesti
komission asetuksessa (Euratom) N:o 770/90 (EYVL L 83, 30.3.1990, s. 78) vahvistetut arvot.
(3) Lukuun ottamatta koristekalojen rehua.
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LIITE III
Japanin lainsäädännössä säädetyt siirtymätoimenpiteet, joita sovelletaan tässä asetuksessa
a) Maito ja maitotuotteet, mineraalivesi ja vastaavat juomat, jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 31. maaliskuuta
2012, eivät saa sisältää radioaktiivista cesiumia yli 200 Bq/kg. Muut elintarvikkeet (lukuun ottamatta riisiä, soijapapuja
ja niistä jalostettuja tuotteita), jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 31. maaliskuuta 2012, eivät saa sisältää
radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.
b) Riisistä valmistetut tuotteet, jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 30. syyskuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktii
vista cesiumia yli 500 Bq/kg.
c) Soijapavut, jotka on korjattu ja saatettu markkinoille ennen 31. päivää joulukuuta 2012, eivät saa sisältää radioaktii
vista cesiumia yli 500 Bq/kg.
d) Soijapavuista valmistetut tuotteet, jotka on valmistettu ja/tai käsitelty ennen 31. joulukuuta 2012, eivät saa sisältää
radioaktiivista cesiumia yli 500 Bq/kg.
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LIITE IV
Rehut ja elintarvikkeet, joista on otettava näytteet ja jotka on analysoitava cesium-134:n ja cesium-137:n varalta
ennen vientiä unioniin
a) Fukushiman prefektuurista peräisin olevat tuotteet:
— kaikki tuotteet, ottaen huomioon tämän asetuksen 1 artiklassa säädetyt poikkeukset.
b) Shizuokan prefektuurista peräisin olevat tuotteet:
— tee ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0902 2101 20 ja 2202 90 10;
— sienet ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69,
0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80.
c) Yamanashin prefektuurista peräisin olevat tuotteet:
— sienet ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69,
0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80.
d) Gunman, Ibarakin, Tochigin, Miyagin, Saitaman, Tokion, Chiban, Kanagawan tai Iwaten prefektuurista peräisin olevat
tuotteet:
— tee ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0902, 2101 20 ja 2202 90 10;
— sienet ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69,
0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ja 2005 99 80;
— kalat ja kalastustuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 ja 0308 (*);
— riisi ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50,
1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30,
1904 20 95, 1904 90 10 ja 1905 90 (*);
— soijapavut ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 1201 90, 1208 10, 1507 (*);
— azukipavut, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0708 20, 0713 32 00, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esi
merkiksi CN-koodiin 1106 10 (*);
— mustikat ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50,
0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95;
— neidonhiuspuun (ginkgo) pähkinät, jotka kuuluvat CN-koodiin 0802 90 85, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka
kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;
— japaninaprikoosit, jotka kuuluvat CN-koodiin 0802 40 85, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi
CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;
— sitrushedelmät, jotka kuuluvat CN-koodiin 0805, sitrushedelmien kuori, joka kuuluu CN-koodiin 0814 00 00, ja
niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95,
0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);
— japaninpersimonit, jotka kuuluvat CN-koodiin 0810 70 00, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi
CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);
— granaattioment, jotka kuuluvat CN-koodiin 0810 90 75, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CNkoodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);
— kastanjaköynnös (Akebia quinata), joka kuuluu CN-koodiin 0810 90 75, ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat
esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;
— omenamaiset hedelmät (Chaenomeles), jotka kuuluvat CN-koodiin 0810 90 75, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka
kuuluvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);
— papaijat (Asimina triloba), jotka kuuluvat CN-koodiin 0810 90 75, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat
esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);
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— päärynät, jotka kuuluvat CN-koodiin 0810 30 10, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat esimerkiksi CN-koo
deihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 30 (*);
— kastanjat, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0810 41 00 ja 0802 42 00, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat
esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);
— saksanpähkinät, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0810 31 00 ja 0802 32 00, ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuu
luvat esimerkiksi CN-koodeihin 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (*);
— ashitaba (Angelica keiskei) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja
0712 90;
— jättiläisetelänruttojuuri (fuki) ja japaninruttojuuri (Petasites japonicus) ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CNkoodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90;
— japanininkivääri (Myoga), joka kuuluu CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, ja siitä jalostetut
tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 2008 99 49, 2008 99 67;
— Aralia sp.:n syötävät osat ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja
0712 90;
— bambunversot (Phyllostacys pubescens) ja niistä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80,
0711 90, 0712 90, 2004 90 ja 2005 91;
— sananjalka (Pteridium aquilinum) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80,
0711 90 ja 0712 90;
— japaninpiparjuuren syötävät osat tai wasabi (Wasabia japonica) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koo
deihin 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 ja 0910 99;
— japaninpersilja (Oenanthe javanica) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80,
0711 90 ja 0712 90;
— japaninpippuri (Zanthoxylum piperitum), joka kuuluu CN-koodiin 0910 99;
— kuningassaniainen (Osmunda japonica) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80,
0711 90 ja 0712 90;
— koshiabura (Eleuterococcus sciadophylloidesin verso) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99,
0710 80, 0711 90 ja 0712 90;
— momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80,
0711 90 ja 0712 90;
— kotkansiipi (Matteuccia struthioptheris) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80,
0711 90 ja 0712 90;
— vuoristokuunlilja (Hosta Montana) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80,
0711 90 ja 0712 90;
— uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99,
0710 80, 0711 90 ja 0712 90;
— voitonlaukka (Allium victorialis subsp. Platyphyllum) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0703 10,
0710 80, 071190071220 and 0712 90;
— japaninohdake (Cirsium japonicum) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80,
0711 90 ja 0712 90 (*);
— yobusumaso (Honma) (Cacalia hastata ssp. orientalis) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin
0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90 (*);
— Synurus pungens (Oyamabokuchi) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80,
0711 90 ja 0712 90 (*));
— peltokorte (Equisetum arvense) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80, 0711 90
ja 0712 90 (*);
— mantsurianlaikkuköynnös (Actinidia polygama) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0810 90 75,
0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 and 0813 40 95 (*);
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— taro (Colocasia esculenta) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodiin 0714 40 (*);
— yacon (Smallanthus sonchifolius) ja siitä jalostetut tuotteet, jotka kuuluvat CN-koodeihin 0709 99, 0710 80,
0711 90, 0712 90 ja 0714 90 (*);
(*) näiden tuotteiden luetteloa tarkastellaan uudelleen ennen 31. maaliskuuta 2013 ottaen huomioon syyskuun ja
joulukuun 2012 väliseltä ajalta saadut analyysitulokset.
e) yhdistelmätuotteet, jotka sisältävät yli 50 prosenttia tuotteita, joita tarkoitetaan tämän liitteen otsakkeissa a, b, c ja d.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 997/2012,
annettu 26 päivänä lokakuuta 2012,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
kaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan
tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI
olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
(2)

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 so
veltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja
vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päi
vänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoase
tuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1
kohdan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät
tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpa
noasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan
mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot.
Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivä
nä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 sää
detään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneu
vottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mu

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

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

Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2012.
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)

0702 00 00

AL
MA
MK
ZZ

38,5
49,6
40,5
42,9

0707 00 05

AL
MK
TR
ZZ

36,9
32,3
126,2
65,1

0709 93 10

TR
ZZ

116,3
116,3

0805 50 10

AR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

57,6
75,4
83,1
56,6
88,8
72,3

0806 10 10

BR
LB
MK
TR
US
ZZ

258,6
333,4
87,0
158,3
225,7
212,6

0808 10 80

CL
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

148,8
95,2
34,4
128,3
118,8
150,3
112,6

0808 30 90

CN
TR
ZZ

51,0
113,5
82,3

Kiinteä tuontiarvo

(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 25 päivänä lokakuuta 2012,
ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Ruotsin kanssa
(2012/664/EU)
vaihtoa, ja heti kun jäsenvaltio katsoo täyttävänsä edelly
tykset tietojen jakamiseksi kyseisessä tietoluokassa, se
vastaa kyselyyn.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityi
sesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi
23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen
2008/615/YOS (1) ja erityisesti sen 25 artiklan,
ottaa huomioon päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta
23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen
2008/616/YOS (2) ja erityisesti sen 20 artiklan sekä sen liitteessä
olevan 4 luvun,

(5)

Ruotsi on vastannut tietosuojaa koskevaan kyselyyn ja
ajoneuvorekisteritietoja koskevaan kyselyyn.

(6)

Ruotsi on toteuttanut onnistuneen testausajon Alanko
maiden kanssa.

(7)

Ruotsiin on tehty arviointikäynti, ja Belgian ja Alanko
maiden arviointiryhmä on laatinut arviointikäynnistä ra
portin, joka on toimitettu asiaankuuluvalle neuvoston
työryhmälle.

(8)

Neuvostolle on esitetty arviointiraportti, jossa tehdään
yhteenveto ajoneuvorekisteritietoja koskevien kyselyn, ar
viointikäynnin ja testausajon tuloksista,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan
atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn,
siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan mukaan ennen
Lissabonin sopimuksen voimaantuloa hyväksyttyjen unio
nin toimielinten, elinten ja laitosten säädösten oikeusvai
kutukset säilyvät, niin kauan kuin näitä säädöksiä ei ku
mota, julisteta mitättömiksi tai muuteta perussopimusten
nojalla.

(2)

Näin ollen päätöksen 2008/615/YOS 25 artiklaa sovelle
taan, ja neuvoston on päätettävä yksimielisesti, ovatko
jäsenvaltiot panneet täytäntöön kyseisen päätöksen 6 lu
vun säännökset.

(3)

Päätöksen 2008/616/YOS 20 artiklassa säädetään, että
päätöksen 2008/615/YOS 25 artiklan 2 kohdassa tarkoi
tetut päätökset tehdään kyselyyn perustuvan arviointira
portin perusteella. Päätöksen 2008/615/YOS 2 luvun
mukaisen automaattisen tietojenvaihdon osalta arviointi
raportin on perustuttava arviointikäyntiin ja testausajoon.

(4)

Päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 4 luvun 1.1
kohdan mukaan asiaa käsittelevä neuvoston työryhmä
laatii kyselyn, joka koskee kutakin automaattista tietojen

(1) EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2) EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Ajoneuvorekisteritietojen automaattisen haun toteuttamiseksi
Ruotsi on pannut täysimääräisesti täytäntöön päätöksen
2008/615/YOS 6 luvun tietosuojaa koskevat yleiset säännökset,
ja sillä on oikeus vastaanottaa ja toimittaa henkilötietoja kysei
sen päätöksen 12 artiklan mukaisesti tämän päätöksen voi
maantulopäivästä alkaen.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä lokakuuta 2012.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
E. MAVROU
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NEUVOSTON PÄÄTÖS 2012/665/YUTP,
annettu 26 päivänä lokakuuta 2012,
Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/638/YUTP
muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

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

Neuvosto kohdisti 25 päivänä lokakuuta 2010 päätök
sellä 2010/638/YUTP (1) Guinean tasavaltaan kohdistuvia
rajoittavia toimenpiteitä.

(2)

Päätöksen 2010/638/YUTP uudelleentarkastelun perus
teella rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 27 päivään
lokakuuta 2013.

(3)

On tarpeen muuttaa päätöksessä 2010/638/YUTP säädet
tyjä aseiden vientikieltoon liittyviä toimenpiteitä.

(4)

Päätös 2010/638/YUTP olisi näin ollen muutettava,

seen, siirtoon tai vientiin sekä niihin liittyvän teknisen
avun, välityspalvelujen tai muiden palvelujen sekä ra
hoituksen tai rahoitustuen antamiseen edellyttäen, että
riippumaton elin valvoo ja todentaa räjähteiden ja nii
hin liittyvien tarvikkeiden varastointia sekä niiden ja
niihin liittyvien palvelujen käyttöä sekä että niihin
liittyvien palvelujen tarjoajat on tunnistettu;”
b) lisätään alakohta seuraavasti:
”Tapauksissa, jotka kuuluvat g alakohdan soveltamisalaan,
jäsenvaltion on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille kaksi
viikkoa edeltäkäsin aikomuksestaan hyväksyntä antaa
tuon alakohdan nojalla.”
2) Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Tätä päätöstä sovelletaan 27 päivään lokakuuta 2013.
Se on jatkuvan tarkastelun alainen. Sen voimassaoloa voi
daan jatkaa tai sitä voidaan muuttaa tarvittaessa, jos neu
vosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.”

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 2010/638/YUTP seuraavasti:

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

1) Muutetaan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:
Tehty Brysselissä 26 päivänä lokakuuta 2012.
a) lisätään alakohta seuraavasti:
”g) kaivostoiminnassa ja infrastruktuuri-investoinneissa
yksinomaan siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähteiden
ja niihin liittyvien tarvikkeiden myyntiin, toimittami

(1) EUVL L 280, 26.10.2010, s. 10.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. D. MAVROYIANNIS
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27.10.2012

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,
päätöksen 2008/855/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinten terveyttä koskevista
toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi Unkarissa
(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7433)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/666/EU)
veltaa kyseiseen kuntaan, ja viittaus Nógrádin kuntaan
olisi poistettava päätöksen liitteessä olevan I osan luette
losta.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä
kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä jou
lukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja
erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista
yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kau
passa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin
90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sika
ruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa 3 päivänä mar
raskuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä
2008/855/EY (3) säädetään tietyistä klassisen sikaruton
torjuntatoimenpiteistä päätöksessä olevassa liitteessä esi
tetyissä jäsenvaltioissa tai niiden alueilla. Kyseiseen luet
teloon sisältyy Nógrádin kunta Unkarissa.
Unkari on ilmoittanut komissiolle klassisen sikaruton vii
meaikaisesta kehityksestä päätöksen 2008/855/EY liit
teessä olevassa luettelossa mainitun Nógrádin kunnan
alueella.
Kyseiset tiedot osoittavat, että klassinen sikarutto on hä
vitetty Nógrádin kunnan alueelta. Näin ollen päätöksessä
2008/855/EY säädettyjä toimenpiteitä ei pitäisi enää so

(1) EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.
(2) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.
(3) EUVL L 302, 13.11.2008, s. 19.

(4)

Sen vuoksi päätöstä 2008/855/EY olisi muutettava.

(5)

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 2008/855/EY liitteessä olevassa I osassa 3
kohta seuraavasti:
”3. Unkari
Pestin alue pohjoiseen ja itään Tonavasta, etelään Slova
kian rajasta, länteen Nógrádin rajasta ja pohjoiseen E71moottoritiestä.”
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2012.
Komission puolesta
Maroš ŠEFČOVIČ

Varapuheenjohtaja

27.10.2012
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,
unionin rahoitustuen vahvistamisesta lintuinfluenssan torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä
Alankomaissa vuonna 2011 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi
(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7440)
(Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2012/667/EU)
hoitustukea Alankomaissa vuonna 2011 toteutetuille lin
tuinfluenssan torjuntaa koskeville hätätoimenpiteille.
Alankomaat esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan
1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen
13 päivänä huhtikuuta 2012.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päi
vänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen
2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

(5)

Unionin rahoitusosuuden maksaminen edellyttää, että
suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että
viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot
asetettujen määräaikojen kuluessa.

(6)

Alankomaat on päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4
kohdan mukaisesti ilmoittanut viipymättä komissiolle ja
muille jäsenvaltioille unionin lainsäädännön mukaisesti
toteutetuista tiedotus- ja hävittämistoimenpiteistä sekä
niiden tuloksista. Korvaushakemuksen liitteenä oli asetuk
sen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan vaatimusten mukaisesti
rahoituskertomus, tositteet, epidemiologinen kertomus
kaikilta tiloilta, joiden eläimet on lopetettu tai hävitetty,
sekä tilintarkastusten tulokset.

(7)

Komission huomautukset, tukikelpoisten kustannusten
laskentamenetelmät ja loppupäätelmät ilmoitettiin Alan
komaille 25 päivänä huhtikuuta 2012 ja 4 päivänä kesä
kuuta 2012. Alankomaat ilmaisi 11 päivänä kesäkuuta
2012 päivätyssä sähköpostissa olevansa asiasta samaa
mieltä.

(8)

Nyt voidaan näin ollen vahvistaa Alankomaille vuonna
2011 lintuinfluenssan hävittämisestä aiheutuneita tukikel
poisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoi
tustuen kokonaismäärä.

(9)

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

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen
90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unio
nin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä ra
hoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aihe
uttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin
tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita
käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin
eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin.
Auttaakseen lintuinfluenssan mahdollisimman nopeaa hä
vittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheu
tuneiden tukikelpoisten kulujen rahoitukseen. Kyseisen
päätöksen 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä ja toisessa
luetelmakohdassa säädetään säännöistä, jotka koskevat
jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin sovellettavaa pro
senttiosuutta.

(3)

(4)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätä
tapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien
torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta
koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 an
netun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (2) 3 artik
lassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoi
tuksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.
Unionin osallistumisesta Saksassa, Italiassa ja Alanko
maissa vuonna 2011 toteutettujen lintuinfluenssan tor
juntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen 15 päi
vänä helmikuuta 2012 tehdyllä komission täytäntöönpa
nopäätöksellä 2012/132/EU (3) myönnettiin unionin ra

(1) EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.
(2) EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.
(3) EUVL L 59, 1.3.2012, s. 34.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Alankomaille
vuonna 2011 aiheutuneista lintuinfluenssan hävittämiseen liitty
vistä kustannuksista vahvistetaan 429 425,74 euroa.
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2 artikla
Tämä varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös on osoitettu Alankomaiden kuningas
kunnalle.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2012.
Komission puolesta
Maroš ŠEFČOVIČ

Varapuheenjohtaja

27.10.2012

27.10.2012
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012,
unionin rahoitustuen vahvistamisesta suu- ja sorkkataudin torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä
Bulgariassa vuonna 2011 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi
(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7454)
(Ainoastaan bulgariankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2012/668/EU)
viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot
asetettujen määräaikojen kuluessa.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

(6)

Bulgaria on päätöksen 2009/470/EY 14 artiklan 3 koh
dan mukaisesti ilmoittanut viipymättä komissiolle ja
muille jäsenvaltioille unionin lainsäädännön mukaisesti
toteutetuista tiedotus- ja hävittämistoimenpiteistä sekä
niiden tuloksista. Korvaushakemuksen liitteenä oli asetuk
sen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan vaatimusten mukaisesti
rahoituskertomus, tositteet, epidemiologinen kertomus
kaikilta tiloilta, joiden eläimet on lopetettu tai hävitetty,
sekä tilintarkastusten tulokset.

(7)

Komission huomautukset, tukikelpoisten kustannusten
laskentamenetelmät ja loppupäätelmät ilmoitettiin Bulga
rialle 19 päivänä kesäkuuta 2012. Bulgaria ilmaisi 20 päi
vänä kesäkuuta 2012 päivätyssä sähköpostissa olevansa
asiasta samaa mieltä.

(8)

Nyt voidaan näin ollen vahvistaa Bulgarialle vuonna
2011 suu- ja sorkkataudin hävittämisestä aiheutuneita
tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin
rahoitustuen kokonaismäärä.

(9)

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

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päi
vänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen
2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen
90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unio
nin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä ra
hoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aihe
uttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin
tai sen valtuuttamat viranomaiset.
Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita
käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin
eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin.
Edistääkseen suu- ja sorkkataudin mahdollisimman no
peaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvalti
oille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoituk
seen. Kyseisen päätöksen 14 artiklan 4 kohdassa sää
detään säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioille aiheutu
viin kustannuksiin sovellettavaa prosenttiosuutta.
Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätä
tapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien
torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta
koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 an
netun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (2) 3 artik
lassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoi
tuksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.
Unionin osallistumisesta Bulgariassa vuonna 2011 toteu
tettujen suu- ja sorkkataudin torjuntaa koskevien hätätoi
menpiteiden rahoitukseen 9 päivänä marraskuuta 2011
annetulla
komission
täytäntöönpanopäätöksellä
2011/730/EU (3) myönnettiin unionin rahoitustukea Bul
gariassa vuonna 2011 toteutetuille suu- ja sorkkataudin
torjuntaa koskeville hätätoimenpiteille. Bulgaria esitti ase
tuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan
mukaisen virallisen korvaushakemuksen 9 päivänä joulu
kuuta 2011 ja 24 päivänä tammikuuta 2012.
Unionin rahoitusosuuden maksaminen edellyttää, että
suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että

(1) EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.
(2) EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.
(3) EUVL L 293, 11.11.2011, s. 36.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Bulgarialle vuonna
2011 aiheutuneista suu- ja sorkkataudin hävittämiseen liittyvistä
kustannuksista vahvistetaan 463 583,37 euroa.
2 artikla
Tämä varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspää
tös on osoitettu Bulgarian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 25 päivänä lokakuuta 2012.
Komission puolesta
Maroš ŠEFČOVIČ

Varapuheenjohtaja

TILAUSHINNAT 2012 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 200 euroa/vuosi

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

22 EU:n virallista kieltä

1 310 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

840 euroa/vuosi

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

22 EU:n virallista kieltä

100 euroa/vuosi

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, DVD, ilmestyy kerran viikossa

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

200 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 (Tiedonantoja ja ilmoituksia).
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 internetosoitteesta:
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

