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I
(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

DIREKTIIVIT
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2016/343,
annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016,
eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan
oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan 2 kohdan
b alakohdan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),
ovat kuulleet alueiden komiteaa,
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Syyttömyysolettamasta ja oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin määrätään Euroopan unionin
perusoikeuskirjan, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, 47 ja 48 artiklassa, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien
suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen, jäljempänä ’Euroopan ihmisoikeussopimus’, 6 artiklassa,
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jäljempänä ’KP-yleissopimus’,
14 artiklassa ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 11 artiklassa.

(2)

Unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta. Tampereella
15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmien ja erityisesti
niiden 33 kohdan mukaan tuomioiden ja oikeusviranomaisten muiden päätösten tehostettu vastavuoroinen
tunnustaminen ja tarvittava lainsäädännön lähentäminen helpottaisivat toimivaltaisten viranomaisten välistä
yhteistyötä ja yksilön oikeuksien oikeudellista suojaa. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen olisi sen vuoksi
oltava unionin oikeudellisen yhteistyön kulmakivi yksityisoikeudellisissa asioissa ja rikosasioissa.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan oikeudellinen yhteistyö unionissa rikosoikeuden alalla
perustuu tuomioistuinten tuomioiden ja oikeusviranomaisten muiden päätösten vastavuoroisen tunnustamisen
periaatteeseen.

(1) EUVL C 226, 16.7.2014, s. 63.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 20. tammikuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
12. helmikuuta 2016.
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(4)

Mainitun periaatteen toteuttaminen edellyttää, että jäsenvaltiot luottavat toistensa rikosoikeudellisiin järjestelmiin.
Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen laajuus riippuu useista tekijöistä, joihin kuuluvat epäiltyjen ja
syytettyjen oikeuksien turvaamisjärjestelyt ja sellaisten yhteisten vähimmäissääntöjen määrittely, jotka ovat
välttämättömiä, jotta voidaan helpottaa periaatteen soveltamista.

(5)

Vaikka kaikki jäsenvaltiot ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja KP-yleissopimuksen osapuolia, kokemus on
osoittanut, että tämä ei yksinään aina merkitse riittävää luottamusta muiden jäsenvaltioiden rikosoikeudellisiin
järjestelmiin.

(6)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä marraskuuta 2009 päätöslauselman etenemissuunnitelmasta epäiltyjen tai
syytettyjen henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä, jäljempänä
’etenemissuunnitelma’ (1). Etenemissuunnitelmassa esitetään vaihe vaiheelta seuraavia oikeuksia koskevien
toimenpiteiden toteuttamista: oikeus käännöksiin ja tulkkaukseen (toimenpide A), oikeus tietojen saamiseen
oikeuksista ja syytteistä (toimenpide B), oikeus oikeudelliseen neuvontaan ja oikeusapuun (toimenpide C), oikeus
pitää yhteyttä sukulaisiin, työnantajiin ja konsuliviranomaisiin (toimenpide D) sekä haavoittuvassa asemassa
olevien epäiltyjen tai syytettyjen oikeus erityisiin suojatoimiin (toimenpide E).

(7)

Eurooppa-neuvosto ilmaisi 11 päivänä joulukuuta 2009 pitävänsä etenemissuunnitelmaa myönteisenä ja sisällytti
sen osaksi Tukholman ohjelmaa – Avoin ja turvallinen Eurooppa kansalaisia ja heidän suojeluaan varten (2)
(2.4 kohta). Eurooppa-neuvosto korosti, että etenemissuunnitelma ei ole tyhjentävä, ja kehotti komissiota
tarkastelemaan muita tekijöitä, jotka liittyvät epäiltyjä ja syytettyjä koskevien prosessuaalisten oikeuksien
vähimmäisvaatimuksiin. Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota myös arvioimaan, onko muita seikkoja,
esimerkiksi syyttömyysolettamaa, käsiteltävä yhteistyön parantamiseksi kyseisellä alalla.

(8)

Etenemissuunnitelman nojalla on tähän mennessä hyväksytty kolme prosessuaalisia oikeuksia rikosoikeudellisissa
menettelyissä käsittelevää säädöstä eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2010/64/EU (3),
2012/13/EU (4) ja 2013/48/EU (5).

(9)

Tämän direktiivin tarkoituksena on lujittaa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin rikosoikeudellisissa
menettelyissä vahvistamalla yhteiset vähimmäissäännöt, jotka koskevat tiettyjä syyttömyysolettamaan liittyviä
näkökohtia ja oikeutta olla läsnä oikeudenkäynnissä.

(10)

Koska tällä direktiivillä vahvistetaan epäiltyjen ja syytettyjen prosessuaalisten oikeuksien suojaa koskevia yhteisiä
vähimmäissääntöjä, sen tavoitteena on lujittaa jäsenvaltioiden luottamusta toistensa rikosoikeudellisiin
järjestelmiin ja siten helpottaa rikosasioissa annettujen päätösten vastavuoroista tunnustamista. Tällaiset yhteiset
vähimmäissäännöt voivat myös poistaa esteitä kansalaisten vapaan liikkuvuuden tieltä jäsenvaltioiden alueella.

(11)

Tätä direktiiviä olisi sovellettava ainoastaan rikosoikeudellisissa menettelyissä, sellaisina kuin Euroopan unionin
tuomioistuin, jäljempänä ’unionin tuomioistuin’, niitä tulkitsee, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön soveltamista. Tätä direktiiviä ei olisi sovellettava siviilioikeudellisiin
menettelyihin eikä hallinnollisiin menettelyihin, mukaan lukien hallinnolliset menettelyt, joissa voidaan määrätä
seuraamuksia, kuten kilpailuun, kauppaan, rahoituspalveluihin, tieliikenteeseen, veroihin tai veronkorotuksiin
liittyvät menettelyt, eikä näihin menettelyihin liittyviin hallintoviranomaisten tutkimuksiin.

(12)

Tätä direktiiviä olisi sovellettava luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat epäiltynä tai syytettynä rikosoikeudellisissa
menettelyissä. Sitä olisi sovellettava siitä hetkestä, kun henkilöä epäillään tai syytetään rikoksesta tai väitetystä
rikoksesta, ja sen vuoksi jo ennen kuin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet kyseiselle henkilölle
joko virallisella ilmoituksella tai muulla tavoin tiedon siitä, että hän on epäilty tai syytetty henkilö. Tätä direktiiviä
olisi sovellettava rikosoikeudellisten menettelyjen kaikissa vaiheissa, kunnes on lopullisesti ratkaistu kysymys siitä,
onko epäilty tai syytetty tehnyt rikoksen, ja kyseisestä päätöksestä on tullut lopullinen. Oikeudellisten toimien ja
oikeussuojakeinojen, jotka ovat käytettävissä vasta sitten, kun kyseisestä päätöksestä on tullut lopullinen, kuten
asian saattaminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi, ei pitäisi kuulua tämän direktiivin
soveltamisalaan.

(1) EUVL C 295, 4.12.2009, s. 1.
(2) EUVL C 115, 4.5.2010, s. 1.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja
käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä (EUVL L 280, 26.10.2010, s. 1).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/13/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeu
dellisissa menettelyissä (EUVL L 142, 1.6.2012, s. 1).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/48/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, oikeudesta käyttää avustajaa
rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenme
netyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsulivira
nomaisiin (EUVL L 294, 6.11.2013, s. 1).
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(13)

Tässä direktiivissä otetaan huomioon, että syyttömyysolettamaan liittyvät eri näkökohdat käsittävät luonnollisten
henkilöiden ja oikeushenkilöiden osalta erilaisia tarpeita ja suojan tasoja. Luonnollisten henkilöiden osalta tämän
suojan sisältö käy ilmi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä. Unionin
tuomioistuin on kuitenkin todennut, että syyttömyysolettamasta johtuvat oikeudet eivät koske oikeushenkilöitä
samalla tavoin kuin luonnollisia henkilöitä.

(14)

Kansallisen lainsäädännön ja kansallisen ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön nykyisen kehitysvaiheen
vuoksi on ennenaikaista säätää unionin tasolla oikeushenkilöitä koskevasta syyttömyysolettamasta. Tätä direktiiviä
ei sen vuoksi olisi sovellettava oikeushenkilöihin. Sanotun ei pitäisi rajoittaa syyttömyysolettaman, sellaisena kuin
siitä määrätään erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja sellaisena kuin Euroopan ihmisoikeustuomiois
tuin ja unionin tuomioistuin sitä tulkitsevat, soveltamista oikeushenkilöihin.

(15)

Oikeushenkilöitä koskeva syyttömyysolettama olisi taattava voimassa olevien lainsäädännöllisten takeiden ja
oikeuskäytännön avulla, joiden tuleva kehitys määrittää sen, onko olemassa tarvetta unionin tason toimille.

(16)

Syyttömyysolettamaa loukattaisiin, jos viranomaisen julkisissa lausumissa tai muissa kuin syyllisyyttä koskevissa
oikeusviranomaisen päätöksissä viitattaisiin epäiltyyn tai syytettyyn syyllisenä, vaikka kyseisen henkilön
syyllisyyttä ei ole laillisesti näytetty toteen. Tällaisissa lausumissa ja oikeusviranomaisten päätöksissä ei saisi antaa
ymmärtää, että henkilö on syyllinen. Tämän ei pitäisi vaikuttaa syyttäjän toimiin, joiden tavoitteena on näyttää
toteen epäillyn tai syytetyn syyllisyys, kuten syytteeseenpanoon, eikä oikeusviranomaisten päätöksiin, joiden
seurauksena ehdollinen rangaistus pannaan täytäntöön, edellyttäen, että oikeutta puolustukseen kunnioitetaan.
Tämän ei pitäisi myöskään vaikuttaa menettelyyn liittyviin ennakollisiin päätöksiin, joita oikeusviranomaiset tai
muut toimivaltaiset viranomaiset tekevät ja jotka perustuvat epäilyihin tai syyllisyyttä tukevaan näyttöön, kuten
tutkintavankeutta koskeviin päätöksiin, edellyttäen, että kyseisissä päätöksissä ei viitata epäiltyyn tai syytettyyn
syyllisenä. Toimivaltainen viranomainen voi ennen menettelyyn liittyvän ennakollisen päätöksen tekemistä joutua
tarkistamaan, että epäiltyä tai syytettyä vastaan on olemassa riittävästi syyllisyyttä tukevaa näyttöä, jonka
perusteella kyseinen päätös on perusteltu, ja päätöksessä voidaan viitata tähän näyttöön.

(17)

”Viranomaisen julkisen lausuman” olisi katsottava tarkoittavan kaikkia lausumia, joissa viitataan rikokseen ja jotka
antaa joko kyseistä rikosta koskevaan rikosoikeudelliseen menettelyyn osallistuva viranomainen, kuten oikeusvi
ranomainen, poliisi tai muu lainvalvontaviranomainen, tai jokin muu viranomainen, kuten ministeri tai muu
virkamies, ottaen huomioon, että tämä ei vaikuta koskemattomuutta koskevan kansallisen lainsäädännön
soveltamiseen.

(18)

Velvoite pidättyä viittaamasta epäiltyyn tai syytettyyn syyllisenä ei saisi estää viranomaisia levittämästä
julkisuuteen tietoja rikosoikeudellisista menettelyistä, kun se on ehdottoman välttämätöntä rikostutkintaan
liittyvistä syistä, kuten silloin kun tapauksesta julkaistaan videoaineistoa ja yleisöltä pyydetään apua väitetyn
rikoksentekijän tunnistamiseksi, tai yleisen edun vuoksi, kuten silloin kun tietyn alueen asukkaille annetaan
turvallisuussyistä tietoja väitetystä ympäristörikoksesta tai kun syyttäjä tai jokin muu toimivaltainen viranomainen
antaa objektiivista tietoa rikosoikeudellisen menettelyn kulusta estääkseen yleisen järjestyksen häiriöt. Tällaisiin
syihin vetoamisen olisi rajoituttava tilanteisiin, joissa se on kaikki edut huomioon ottaen kohtuullista ja
oikeasuhteista. Tietojen levittämisen tapa ja asiayhteys eivät missään tapauksessa saisi luoda vaikutelmaa, että
henkilö on syyllinen, ennen kuin hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

(19)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että viranomaiset eivät tiedotus
välineille tietoja antaessaan viittaa epäiltyyn tai syytettyyn syyllisenä, niin kauan kuin hänen syyllisyyttään ei ole
laillisesti näytetty toteen. Jäsenvaltioiden olisi tätä varten tiedotettava viranomaisille siitä, miten tärkeää on ottaa
syyttömyysolettama asiaankuuluvasti huomioon annettaessa tai paljastettaessa tietoja tiedotusvälineille. Tämä ei
saisi vaikuttaa lehdistönvapauden ja muun tiedonvälityksen vapauden suojelua koskevan kansallisen
lainsäädännön soveltamiseen.

(20)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi pidätyttävä esittämästä epäiltyä tai syytettyä tuomioistuimessa tai julkisuudessa
syyllisenä käyttämällä fyysisiä rajoitteita, kuten käsirautoja, lasikoppeja, häkkejä ja jalkarautoja, paitsi jos tällaisten
keinojen käyttö on tarpeen tapauskohtaisista syistä, jotka liittyvät joko turvallisuuteen, kuten sen estämiseen, että
epäilty tai syytetty vahingoittaa itseään tai muita taikka vahingoittaa omaisuutta, tai siihen, että epäiltyä tai
syytettyä estetään pakenemasta tai olemasta yhteydessä kolmansiin osapuoliin, kuten todistajiin tai uhreihin.
Mahdollisuus käyttää fyysisiä rajoitteita ei merkitse, että toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä muodollinen
päätös tällaisten keinojen käytöstä.
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(21)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi myös mahdollisuuksien mukaan pidätyttävä vaatettamasta epäilty tai syytetty
tuomioistuimessa tai julkisuudessa vanginvaatteisiin, jotta vältyttäisiin antamasta vaikutelmaa, että hän on
syyllinen.

(22)

Todistustaakka epäillyn ja syytetyn syyllisyydestä on syyttäjällä, ja epäselvyys olisi luettava epäillyn tai syytetyn
eduksi. Syyttömyysolettamaa loukattaisiin, jos todistustaakka siirtyisi syyttäjältä puolustukselle, sanotun
kuitenkaan vaikuttamatta tuomioistuimen mahdollisiin valtuuksiin hankkia tietoa viran puolesta, oikeuslaitoksen
riippumattomuuteen sen arvioidessa epäillyn tai syytetyn syyllisyyttä ja rikoksesta epäillyn tai syytetyn rikosoikeu
delliseen vastuuseen liittyvään tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskevien olettamien käyttöön. Tällaisten
olettamien käytön olisi pysyttävä kohtuuden rajoissa siten, että otetaan huomioon kyseessä olevan asian merkitys
ja säilytetään oikeus puolustukseen, ja keinojen olisi oltava asianmukaisessa suhteessa niillä tavoiteltuun
oikeutettuun päämäärään nähden. Tällaisten olettamien olisi oltava kumottavissa ja niitä saisi joka tapauksessa
käyttää vain sillä edellytyksellä, että oikeutta puolustukseen kunnioitetaan.

(23)

Monissa jäsenvaltioissa syyttäjän lisäksi myös tuomarien ja toimivaltaisten tuomioistuinten tehtävänä on sekä
syyllisyyden puolesta että sitä vastaan puhuvan näytön hankkiminen. Jäsenvaltioiden, joissa ei ole kontradiktorista
järjestelmää, olisi voitava säilyttää nykyinen järjestelmänsä edellyttäen, että se on tämän direktiivin ja muiden
asiaankuuluvien unionin ja kansainvälisen oikeuden säännösten mukainen.

(24)

Oikeus vaieta on tärkeä syyttömyysolettamaan liittyvä näkökohta ja sen olisi tuettava oikeutta olla todistamatta
itseään vastaan.

(25)

Oikeus olla todistamatta itseään vastaan on niin ikään tärkeä syyttömyysolettamaan liittyvä näkökohta. Kun
epäiltyä tai syytettyä pyydetään antamaan lausunto tai vastaamaan kysymyksiin, häntä ei pitäisi pakottaa
esittämään todisteita tai asiakirjoja eikä antamaan tietoja, jotka voisivat johtaa siihen, että hän joutuu todistamaan
itseään vastaan.

(26)

Oikeutta vaieta ja oikeutta olla todistamatta itseään vastaan olisi sovellettava kysymyksiin, jotka liittyvät
rikokseen, josta asianomaista epäillään tai syytetään, eikä esimerkiksi kysymyksiin, jotka liittyvät epäillyn tai
syytetyn henkilöllisyyteen.

(27)

Oikeus vaieta ja oikeus olla todistamatta itseään vastaan merkitsevät, että toimivaltaiset viranomaiset eivät saisi
pakottaa epäiltyä tai syytettyä antamaan tietoja vastoin tahtoaan. Sen määrittämiseksi, onko oikeutta vaieta tai
oikeutta olla todistamatta itseään vastaan loukattu, olisi otettava huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
tulkinta Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisesta oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

(28)

Sitä, että epäilty tai syytetty käyttää oikeuttaan vaieta tai oikeutta olla todistamatta itseään vastaan, ei tulisi käyttää
häntä vastaan eikä pitää itsessään todisteena siitä, että hän on tehnyt kyseessä olevan rikoksen. Tämä ei saisi
vaikuttaa niiden kansallisten sääntöjen soveltamiseen, joiden mukaisesti tuomioistuin tai tuomari arvioi näyttöä,
edellyttäen, että oikeutta puolustukseen kunnioitetaan.

(29)

Se, että epäilty tai syytetty käyttää oikeuttaan olla todistamatta itseään vastaan, ei saisi estää toimivaltaisia
viranomaisia hankkimasta todisteita, jotka voidaan laillisesti saada epäillyltä tai syytetyltä lainmukaisia
pakkokeinoja käyttäen ja jotka ovat olemassa tämän tahdosta riippumatta, kuten kotietsintäluvan perusteella
saatava aineisto tai aineisto, joka on lain nojalla säilytettävä ja esitettävä vaadittaessa, sekä puhallus-, veri- ja
virtsanäytteet ja DNA-testauksissa käytettävät kehon kudokset.

(30)

Oikeus vaieta ja oikeus olla todistamatta itseään vastaan eivät saisi estää jäsenvaltioita päättämästä, että vähäisissä
rikkomuksissa, kuten vähäisissä tieliikennerikkomuksissa, toimivaltainen viranomainen voi käsitellä asiaa
oikeudellisissa menettelyissä tai niiden joissakin vaiheissa kirjallisesti tai ilman epäillyn tai syytetyn kuulemista,
edellyttäen, että tällöin kunnioitetaan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

(31)

Jäsenvaltioiden olisi harkittava sen varmistamista, että kun epäillylle tai syytetylle annetaan tietoja oikeuksista
direktiivin 2012/13/EU 3 artiklan nojalla, hänelle annetaan myös tietoja oikeudesta olla todistamatta itseään
vastaan, sellaisena kuin tätä oikeutta sovelletaan kansallisen lainsäädännön mukaan tämän direktiivin mukaisesti.
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(32)

Jäsenvaltioiden olisi harkittava sen varmistamista, että kun epäillylle tai syytetylle annetaan oikeuksia koskeva
ilmoitus direktiivin 2012/13/EU 4 artiklan nojalla, kyseinen ilmoitus sisältää myös tietoja oikeudesta olla
todistamatta itseään vastaan, sellaisena kuin tätä oikeutta sovelletaan kansallisen lainsäädännön mukaan tämän
direktiivin mukaisesti.

(33)

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on yksi demokraattisen yhteiskunnan perusperiaatteista. Kyseiseen
oikeuteen perustuu myös epäillyn ja syytetyn oikeus olla läsnä omassa oikeudenkäynnissään, ja tämä olisi taattava
kaikkialla unionissa.

(34)

Jos epäilty tai syytetty ei voi olla läsnä oikeudenkäynnissä hänestä riippumattomista syistä, hänellä olisi oltava
mahdollisuus pyytää oikeudenkäynnille uutta ajankohtaa kansallisessa lainsäädännössä säädetyssä määräajassa.

(35)

Epäillyn tai syytetyn oikeus olla läsnä oikeudenkäynnissä ei ole ehdoton oikeus. Epäillyn tai syytetyn olisi voitava
tietyin edellytyksin joko nimenomaisesti tai hiljaisella suostumuksella, mutta yksiselitteisesti, luopua tästä
oikeudesta.

(36)

Tietyissä olosuhteissa kysymys epäillyn tai syytetyn syyllisyydestä tai syyttömyydestä olisi voitava ratkaista, vaikka
asianomainen henkilö ei ole läsnä oikeudenkäynnissä. Näin voi olla tapauksessa, jossa epäillylle tai syytetylle on
ilmoitettu hyvissä ajoin oikeudenkäynnistä ja poissaolon seuraamuksista mutta henkilö jättää silti saapumatta
oikeudenkäyntiin. Epäillylle tai syytetylle oikeudenkäynnistä ilmoittamisella olisi katsottava tarkoitettavan sitä, että
virallinen tieto oikeudenkäynnin ajankohdasta ja paikasta annetaan kyseiselle henkilölle joko haasteella
henkilökohtaisesti tai muilla keinoin tiedoksi siten, että hän voi tulla tietoiseksi oikeudenkäynnistä. Sillä, että
epäillylle tai syytetylle ilmoitetaan poissaolon seuraamuksista, olisi erityisesti katsottava tarkoitettavan sitä, että
henkilölle ilmoitetaan, että asia voidaan ratkaista, vaikka hän jättää saapumatta oikeudenkäyntiin.

(37)

Oikeudenkäynti, joka voi johtaa syyllisyyttä tai syyttömyyttä koskevan päätöksen tekemiseen, olisi voitava
järjestää myös epäillyn tai syytetyn poissa ollessa, kun kyseiselle henkilölle on ilmoitettu oikeudenkäynnistä ja
hän on valtuuttanut nimeämänsä tai valtion nimeämän avustajan edustamaan häntä oikeudenkäynnissä ja
avustaja on edustanut epäiltyä tai syytettyä.

(38)

Harkittaessa, onko tapa, jolla tieto annetaan, riittävä varmistamaan sen, että henkilö on tietoinen oikeuden
käynnistä, olisi tarvittaessa kiinnitettävä erityistä huomiota myös siihen, millaista huolellisuutta noudattaen
viranomaiset ovat pyrkineet ilmoittamaan asiasta asianomaiselle henkilölle ja millaista huolellisuutta noudattaen
asianomainen henkilö on pyrkinyt saamaan hänelle osoitettua tietoa.

(39)

Kun jäsenvaltiot ovat säätäneet, että oikeudenkäynti on mahdollista järjestää epäillyn tai syytetyn poissa ollessa,
mutta edellytykset päätöksen tekemiseksi tietyn epäillyn tai syytetyn poissa ollessa eivät täyty, koska epäiltyä tai
syytettyä ei ole löydetty kohtuullisiksi katsottavista toimista huolimatta esimerkiksi siksi, että henkilö on paennut,
olisi silti oltava mahdollista tehdä tällainen päätös, vaikka epäilty tai syytetty ei ole ollut läsnä, ja panna kyseinen
päätös täytäntöön. Tällöin jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kun epäillylle tai syytetylle ilmoitetaan
kyseisestä päätöksestä, erityisesti kun hänet on otettu kiinni, hänelle olisi ilmoitettava myös mahdollisuudesta
riitauttaa päätös ja oikeudesta uuteen oikeudenkäyntiin tai muuhun oikeussuojakeinoon. Tällainen tieto olisi
annettava kirjallisesti. Tieto voidaan antaa myös suullisesti sillä edellytyksellä, että tiedon antaminen kirjataan
kansallisen lainsäädännön mukaista kirjaamismenettelyä käyttäen.

(40)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava evätä tilapäisesti epäillyltä tai syytetyltä pääsy oikeuden
käyntiin, jos se tapahtuu rikosoikeudellisen menettelyn moitteettoman kulun turvaamiseksi. Näin voidaan
menetellä esimerkiksi silloin, kun epäilty tai syytetty häiritsee istuntoa ja hänet on poistettava salista tuomarin
määräyksellä tai kun vaikuttaa siltä, että epäillyn tai syytetyn läsnäolo estää todistajan asianmukaisen kuulemisen.

(41)

Oikeutta olla läsnä oikeudenkäynnissä voidaan käyttää vain siinä tapauksessa, että järjestetään yksi tai useampi
suullinen käsittely. Tämä tarkoittaa, että oikeutta olla läsnä oikeudenkäynnissä ei voida soveltaa, jos
asiaankuuluvien kansallisten menettelysääntöjen mukaisesti suullista käsittelyä ei järjestetä. Tällaisten kansallisten
sääntöjen olisi oltava perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimusten mukaisia, sellaisina kuin
unionin tuomioistuin ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin niitä tulkitsevat, erityisesti siltä osin kuin kyse on
oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tämä koskee esimerkiksi tapausta, jossa on kyse yksinker
taistetusta menettelystä kokonaan tai osittain kirjallisen menettelyn tai menettelyn, johon ei sisälly suullista
käsittelyä, jälkeen.
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(42)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tätä direktiiviä täytäntöön pantaessa, erityisesti niiltä osin kuin kyse on
oikeudesta olla läsnä oikeudenkäynnissä ja oikeudesta uuteen oikeudenkäyntiin, otetaan huomioon haavoittuvassa
asemassa olevien erityistarpeet. Haavoittuvassa asemassa olevia rikoksesta epäiltyjä ja syytettyjä koskevista
menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä 27 päivänä marraskuuta 2013 annetun komission
suosituksen (1) mukaan haavoittuvassa asemassa olevilla epäillyillä ja syytetyillä olisi tarkoitettava kaikkia epäiltyjä
tai syytettyjä, jotka eivät ikänsä, psyykkisen tai fyysisen tilansa tai vammansa vuoksi pysty ymmärtämään
rikosoikeudellista menettelyä tai osallistumaan siihen tehokkaasti.

(43)

Lapset ovat haavoittuvassa asemassa, ja heille olisi tarjottava erityisluonteista suojaa. Sen vuoksi eräiden tässä
direktiivissä säädettyjen oikeuksien suhteen olisi vahvistettava erityisiä menettelyllisiä takeita.

(44)

Unionin oikeuden vaikuttavuuden periaate edellyttää, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön asianmukaiset ja tehokkaat
oikeussuojakeinot siltä varalta, että yksilöille unionin oikeuden nojalla annettua oikeutta loukataan. Silloin kun
tässä direktiivissä vahvistettuja oikeuksia on loukattu, tehokkaalla oikeussuojakeinolla olisi oltava
mahdollisimman pitkälti sellainen vaikutus, että se palauttaa epäillyn tai syytetyn samaan tilanteeseen, joka olisi
vallinnut, jos oikeudenloukkausta ei olisi tapahtunut, jotta turvataan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
ja oikeus puolustukseen.

(45)

Tuomioistuinten ja tuomarien olisi kunnioitettava oikeutta puolustukseen ja menettelyn oikeudenmukaisuutta
arvioidessaan epäillyn tai syytetyn lausuntoja tai todisteita, joiden hankkimisessa on loukattu hänen oikeuttaan
vaieta tai hänen oikeuttaan olla todistamatta itseään vastaan. Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö, jonka mukaan siitä, että kiduttamalla tai muuten kaltoin kohtelemalla
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 artiklan vastaisesti hankitut lausunnot hyväksyttäisiin näyttönä selvitettäessä
asiaan liittyviä tosiseikkoja rikosoikeudellisessa menettelyssä, seuraisi, että menettely on kokonaisuudessaan
epäoikeudenmukainen. Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen
vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen mukaan mitään lausuntoa, joka todetaan saadun
kidutuksella, ei saisi käyttää todisteena oikeudellisessa menettelyssä, paitsi kidutuksesta syytettyä vastaan
todisteena siitä, että sellainen lausunto on annettu.

(46)

Jotta voitaisiin seurata ja arvioida tämän direktiivin vaikuttavuutta, jäsenvaltioiden olisi lähetettävä saatavilla
olevat tiedot tässä direktiivissä säädettyjen oikeuksien täytäntöönpanosta komissiolle. Tämä voisi tarkoittaa muun
muassa lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten kirjaamia tietoja siitä, mitä oikeussuojakeinoja on käytetty, kun
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia syyttömyysolettamaan liittyviä näkökohtia tai oikeutta olla läsnä
oikeudenkäynnissä on loukattu.

(47)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tunnustettuja
perusoikeuksia ja periaatteita, joihin kuuluvat muun muassa kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan
kohtelun kielto, oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen, oikeus
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, lapsen oikeudet, vammaisten integroituminen yhteiskuntaan, oikeus
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, syyttömyysolettama ja oikeus
puolustukseen. Erityisesti olisi otettava huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla, jonka
mukaisesti unioni tunnustaa oikeudet, vapaudet ja periaatteet, jotka esitetään perusoikeuskirjassa, ja Euroopan
ihmisoikeussopimuksessa taatut ja jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä johtuvat perusoikeudet ovat
yleisinä periaatteina osa unionin oikeutta.

(48)

Koska tässä direktiivissä säädetään vähimmäissäännöistä, jäsenvaltioiden olisi voitava laajentaa tässä direktiivissä
säädettyjä oikeuksia suojan tason parantamiseksi. Jäsenvaltioiden myöntämän suojan taso ei saisi milloinkaan
alittaa perusoikeuskirjassa tai Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määrättyjä vaatimuksia, sellaisena kuin unionin
tuomioistuin ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin niitä tulkitsevat.

(49)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita eli eräitä syyttömyysolettamaa
koskevaan oikeuteen liittyviä näkökohtia ja oikeutta olla läsnä oikeudenkäynnissä koskevien yhteisten vähimmäis
sääntöjen vahvistamista rikosoikeudellisissa menettelyissä, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi.

(1) EUVL C 378, 24.12.2013, s. 8.
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(50)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä,
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä
pöytäkirjassa N:o 21 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti nämä jäsenvaltiot eivät osallistu tämän direktiivin
hyväksymiseen, direktiivi ei sido näitä jäsenvaltioita eikä sitä sovelleta näihin jäsenvaltioihin, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(51)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä,
Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän
direktiivin hyväksymiseen, direktiivi ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:
1 LUKU
KOHDE JA SOVELTAMISALA

1 artikla
Kohde
Tässä direktiivissä säädetään yhteisistä vähimmäissäännöistä, jotka koskevat
a) tiettyjä syyttömyysolettamaan liittyviä näkökohtia rikosoikeudellisissa menettelyissä;
b) oikeutta olla läsnä oikeudenkäynnissä rikosoikeudellisissa menettelyissä.

2 artikla
Soveltamisala
Tätä direktiiviä sovelletaan luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat epäiltynä tai syytettynä rikosoikeudellisissa menettelyissä.
Sitä sovelletaan rikosoikeudellisen menettelyn kaikissa vaiheissa siitä hetkestä, kun henkilöä epäillään tai syytetään
rikoksesta tai väitetystä rikoksesta, kunnes on lopullisesti ratkaistu kysymys siitä, onko epäilty tai syytetty tehnyt
rikoksen, ja tästä päätöksestä on tullut lopullinen.

2 LUKU
SYYTTÖMYYSOLETTAMA

3 artikla
Syyttömyysolettama
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäiltyä tai syytettyä kohdellaan syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on
laillisesti näytetty toteen.

4 artikla
Julkiset viittaukset syyllisyyteen
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että viranomaisen julkisissa lausumissa
ja muissa kuin syyllisyyttä koskevissa oikeusviranomaisten päätöksissä ei viitata epäiltyyn tai syytettyyn syyllisenä, niin
kauan kuin hänen syyllisyyttään ei ole laillisesti näytetty toteen. Tämä ei vaikuta syyttäjän toimiin, joiden tavoitteena on
näyttää toteen epäillyn tai syytetyn syyllisyys, eikä menettelyyn liittyviin ennakollisiin päätöksiin, joita oikeusviranomaiset
tai muut toimivaltaiset viranomaiset tekevät ja jotka perustuvat epäilyihin tai syyllisyyttä tukevaan näyttöön.
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2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettävissä ovat tämän direktiivin ja erityisesti 10 artiklan mukaisesti
asianmukaiset toimenpiteet, jos tämän artiklan 1 kohdassa säädettyä velvoitetta olla viittaamatta epäiltyyn tai syytettyyn
syyllisenä rikotaan.
3.
Edellä 1 kohdassa säädetty velvoite olla viittaamatta epäiltyyn tai syytettyyn syyllisenä ei estä viranomaisia
levittämästä julkisuuteen tietoja rikosoikeudellisista menettelyistä, kun se on ehdottoman välttämätöntä rikostutkintaan
liittyvistä syistä tai yleisen edun vuoksi.

5 artikla
Epäillyn ja syytetyn esittämistapa
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että epäiltyä tai syytettyä ei
tuomioistuimessa tai julkisuudessa esitetä syyllisenä fyysisiä rajoitteita käyttämällä.
2.
Edellä oleva 1 kohta ei estä jäsenvaltioita käyttämästä fyysisiä rajoitteita, jotka ovat tarpeen tapauskohtaisista syistä,
jotka liittyvät turvallisuuteen tai siihen, että epäiltyä tai syytettyä estetään pakenemasta tai olemasta yhteydessä
kolmansiin osapuoliin.

6 artikla
Todistustaakka
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että todistustaakka epäillyn tai syytetyn syyllisyydestä on syyttäjällä. Tämä ei
vaikuta tuomarin tai toimivaltaisen tuomioistuimen velvoitteeseen etsiä sekä syyllisyyden puolesta että sitä vastaan
puhuvaa näyttöä eikä puolustuksen oikeuteen esittää näyttöä asiassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäselvyys syyllisyydestä on luettava epäillyn tai syytetyn eduksi, myös silloin
kun tuomioistuin arvioi kysymystä siitä, onko asianomainen henkilö vapautettava syytteestä.

7 artikla
Oikeus vaieta ja oikeus olla todistamatta itseään vastaan
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyllä tai syytetyllä on sen rikoksen osalta, josta häntä epäillään tai
syytetään, oikeus vaieta.
2.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyllä tai syytetyllä on oikeus olla todistamatta itseään vastaan.

3.
Se, että epäilty tai syytetty käyttää oikeuttaan olla todistamatta itseään vastaan, ei estä toimivaltaisia viranomaisia
keräämästä todisteita, jotka voidaan laillisesti saada lainmukaisia pakkokeinoja käyttäen ja jotka ovat olemassa epäillyn
tai syytetyn tahdosta riippumatta.
4.
Jäsenvaltiot voivat sallia, että niiden oikeusviranomaiset ottavat rangaistusta määrätessään huomioon epäiltyjen ja
syytettyjen yhteistyöhalukkuuden.
5.
Sitä, että epäilty tai syytetty käyttää oikeuttaan vaieta tai oikeuttaan olla todistamatta itseään vastaan, ei saa käyttää
häntä vastaan eikä pitää todisteena siitä, että hän on tehnyt kyseessä olevan rikoksen.
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6.
Tämä artikla ei estä jäsenvaltioita päättämästä, että vähäisissä rikkomuksissa toimivaltainen viranomainen käsittelee
asiaa oikeudellisissa menettelyissä tai niiden joissakin vaiheissa kirjallisesti tai ilman epäillyn tai syytetyn kuulemista,
edellyttäen, että tällöin kunnioitetaan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

3 LUKU
OIKEUS OLLA LÄSNÄ OIKEUDENKÄYNNISSÄ

8 artikla

Oikeus olla läsnä oikeudenkäynnissä

1.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyllä tai syytetyllä on oikeus olla läsnä omassa oikeudenkäynnissään.

2.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että oikeudenkäynti, joka voi johtaa epäillyn tai syytetyn syyllisyyttä tai syyttömyyttä
koskevan päätöksen tekemiseen, voidaan järjestää tämän poissa ollessa edellyttäen, että
a) epäillylle tai syytetylle on ilmoitettu hyvissä ajoin oikeudenkäynnistä ja poissaolon seuraamuksista; tai
b) epäiltyä tai syytettyä, jolle on ilmoitettu oikeudenkäynnistä, edustaa joko hänen itsensä tai valtion nimeämä
valtuutettu edustaja.
3.
Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti tehty päätös voidaan panna täytäntöön asianomaista epäiltyä tai syytettyä
vastaan.

4.
Kun jäsenvaltiot ovat säätäneet, että oikeudenkäynti on mahdollista järjestää epäillyn tai syytetyn poissa ollessa,
mutta tämän artiklan 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä ei voida täyttää, koska epäiltyä tai syytettyä ei löydetä
kohtuullisiksi katsottavista toimista huolimatta, jäsenvaltiot voivat säätää, että päätös voidaan silti tehdä ja panna
täytäntöön. Tällöin jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun epäillylle tai syytetylle ilmoitetaan päätöksestä, erityisesti
kun hänet on otettu kiinni, hänelle on ilmoitettava myös mahdollisuudesta riitauttaa päätös ja oikeudesta uuteen
oikeudenkäyntiin tai muuhun oikeussuojakeinoon 9 artiklan mukaisesti.

5.
Tämä artikla ei vaikuta niiden kansallisten sääntöjen soveltamiseen, joiden mukaisesti tuomari tai toimivaltainen
tuomioistuin voi evätä tilapäisesti epäillyltä tai syytetyltä pääsyn oikeudenkäyntiin, jos se on välttämätöntä rikosoikeu
dellisen menettelyn moitteettoman kulun turvaamiseksi, edellyttäen, että oikeutta puolustukseen kunnioitetaan.

6.
Tämä artikla ei vaikuta niiden kansallisten sääntöjen soveltamiseen, joiden mukaisesti oikeudelliset menettelyt tai
niiden jotkin vaiheet käydään kirjallisesti, edellyttäen, että oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kunnioitetaan.

9 artikla

Oikeus uuteen oikeudenkäyntiin

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos epäilty tai syytetty ei ole ollut läsnä oikeudenkäynnissään eivätkä 8 artiklan
2 kohdassa säädetyt edellytykset ole täyttyneet, hänellä on oikeus uuteen oikeudenkäyntiin tai muuhun oikeussuo
jakeinoon, joka mahdollistaa asian käsittelyn uudelleen, myös uuden näytön tarkastelemisen, ja joka voi johtaa
alkuperäisen päätöksen kumoamiseen. Jäsenvaltioiden on tältä osin varmistettava, että kyseisellä epäillyllä tai syytetyllä
on oikeus olla läsnä, osallistua tehokkaasti kansallisen lainsäädännön mukaisia menettelyjä sovellettaessa ja käyttää
oikeuttaan puolustukseen.
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4 LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

10 artikla
Oikeussuojakeinot
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyllä tai syytetyllä on käytössään tehokkaat oikeussuojakeinot, jos hänen
tämän direktiivin mukaisia oikeuksiaan loukataan.
2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että arvioitaessa epäillyn tai syytetyn lausuntoja tai todisteita, joiden
hankkimisessa on loukattu hänen oikeuttaan vaieta tai hänen oikeuttaan olla todistamatta itseään vastaan, oikeutta
puolustukseen ja menettelyn oikeudenmukaisuutta kunnioitetaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta todisteiden hyväksyt
tävyyttä koskevia kansallisia sääntöjä ja järjestelmiä.

11 artikla
Tiedonkeruu
Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2020 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi toimitettava komissiolle
saatavilla olevat tiedot, joista ilmenee, miten tässä direktiivissä vahvistetut oikeudet on pantu täytäntöön.

12 artikla
Kertomus
Komissio toimittaa viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2021 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän
direktiivin täytäntöönpanosta.

13 artikla
Suojan tason säilyttäminen
Tämän direktiivin säännösten ei ole katsottava rajoittavan perusoikeuskirjassa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja
muissa asiaa koskevissa kansainvälisen oikeuden määräyksissä tai minkään jäsenvaltion oikeudessa turvattuja oikeuksia
tai menettelyllisiä takeita eikä poikkeavan niistä, jos nämä tarjoavat tätä direktiiviä korkeatasoisemman suojan.

14 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2018. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun
ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset
säännökset kirjallisina komissiolle.

11.3.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 65/11

15 artikla
Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
16 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

Tehty Strasbourgissa 9 päivänä maaliskuuta 2016.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

M. SCHULZ

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

L 65/12

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

11.3.2016

PÄÄTÖKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/344,
annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016,
pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin perustamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan 2 kohdan
a alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

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

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komissio painotti 18 päivänä huhtikuuta 2012 antamassaan tiedonannossa ”Tavoitteena työllistävä elpyminen”
tarvetta parantaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja ilmoitti käynnistävänsä kuulemisia, jotka koskevat pimeän
työn torjumista käsittelevän, työsuojelutarkastusvirastojen ja muiden valvontaviranomaisten välisen unionin tason
foorumin perustamista, jotta voidaan edistää yhteistyötä, vaihtaa parhaita käytäntöjä ja määritellä tarkastuksia
koskevat yhteiset periaatteet.

(2)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 artiklan mukaisesti neuvosto hyväksyi päätöksellä (EU)
2015/1848 (4) jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat. Jäsenvaltiot määrittävät kansalliset uudistusoh
jelmansa ja toteuttavat uudistukset kyseisten suuntaviivojen perusteella. Työllisyyden suuntaviivat muodostavat
perustan maakohtaisille suosituksille, joita neuvosto antaa jäsenvaltioille mainitun artiklan nojalla. Viime vuosina
maakohtaiset suositukset ovat sisältäneet pimeän työn torjumista koskevia suosituksia.

(3)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 151 artiklan mukaan sosiaalipolitiikan alan tavoitteisiin
kuuluvat työllisyyden edistäminen ja elin- ja työolojen kohentaminen. Kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi
unioni voi tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa työterveyden ja -turvallisuuden, työolojen, työmarkkinoilta
syrjäytyneiden henkilöiden integroimisen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumisen aloilla. Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti unioni voi toteuttaa toimenpiteitä
jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämiseksi niin, että jäsenvaltioiden lakeja ja asetuksia ei yhdenmukaisteta.

(1) EUVL C 458, 19.12.2014, s. 43.
(2) EUVL C 415, 20.11.2014, s. 37.
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 2. helmikuuta 2016 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
24. helmikuuta 2016.
(4) Neuvoston päätös (EU) 2015/1848, annettu 5 päivänä lokakuuta 2015, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista vuodelle
2015 (EUVL L 268, 15.10.2015, s. 28).
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(4)

Tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategiasta työolojen parantamiseksi Euroopassa 14 päivänä
tammikuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti piti myönteisenä komission aloitetta
eurooppalaisen foorumin perustamiseksi ja kannatti yhteistyön lisäämistä unionin tasolla pimeään työhön
puuttumiseksi, sillä päätöslauselman mukaan pimeä työ vahingoittaa unionin taloutta, siitä seuraa vilpillistä
kilpailua, se vaarantaa unionin sosiaalisten mallien taloudellisen kestävyyden ja se lisää työntekijöiden sosiaalisen
suojelun ja työsuhdeturvan purkamista.

(5)

Komission 24 päivänä lokakuuta 2007 antamassa tiedonannossa ”Tehokkaammin pimeää työtä vastaan” pimeä
työ määriteltiin ”maksetuksi toiminnaksi, joka on luonteeltaan laillista mutta josta ei ilmoiteta viranomaisille,
ottaen samalla huomioon eri jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelmien erot”. Tämän määritelmän ulkopuolelle jäi
kaikki laiton toiminta.

(6)

Pimeä työ ylittää usein valtioiden rajat. Pimeän työn luonne voi vaihdella maasta toiseen taloudellisesta,
hallinnollisesta ja sosiaalisesta tilanteesta riippuen. Pimeää työtä koskeva kansallinen lainsäädäntö ja pimeän työn
kansalliset määritelmät ovat erilaisia. Sen vuoksi pimeän työn vastaiset toimenpiteet olisi suunniteltava nämä erot
huomioon ottaen.

(7)

Arvioiden mukaan pimeän työn osuus unionin taloudesta on merkittävä. Koska pimeä työ määritellään eri tavoin
eri jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä, on vaikeaa saada täsmällistä tietoa sen yleisyydestä.

(8)

Kansallisessa laissa määritellyn itsenäisen ammatinharjoittajan aseman väärinkäyttö joko jäsenvaltion tasolla tai
rajat ylittävissä tilanteissa on eräs väärin ilmoitetun työn muoto, joka liittyy usein pimeään työhön. Näennäisyrit
täjyydellä tarkoitetaan sitä, että tiettyjen lakisääteisten tai verovelvollisuuksien välttämiseksi henkilö ilmoitetaan
itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi, vaikka hän täyttää tyypilliset työsuhteessa olevaa työntekijää koskevat
edellytykset. Tällä päätöksellä perustettavan foorumin, jäljempänä ’foorumi’, olisi puututtava erilaisiin pimeän
työn muotoihin ja pimeään työhön liittyvään väärin ilmoitettuun työhön, kuten näennäisyrittäjyyteen.

(9)

Pimeällä työllä on vakavia vaikutuksia sitä tekeviin työntekijöihin, joiden on hyväksyttävä epävarmat ja joskus
vaaralliset työolot, huomattavasti alhaisemmat palkat, vakavat työntekijöiden oikeuksien rikkomiset ja
merkittävästi vähäisempi työ- ja sosiaaliturvalainsäädännön tarjoama suojelu, minkä vuoksi he jäävät ilman
asianmukaisia sosiaalietuuksia, eläkeoikeuksia ja terveydenhoitopalveluja, eivätkä he voi kehittää taitojaan eivätkä
käyttää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia.

(10)

Koska pimeällä työllä on erilaisia kielteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan ja talouteen, foorumi pyrkii parantamaan
työoloja sekä edistämään työmarkkinoille integroitumista ja sosiaalista osallisuutta. Pimeällä työllä on vakavia
vaikutuksia julkiseen talouteen verotulojen ja sosiaaliturvamaksuista saatavien tulojen pienentymisen vuoksi, mikä
heikentää sosiaalisen suojelun järjestelmien taloudellista kestävyyttä. Se vaikuttaa kielteisesti työllisyyteen ja
tuottavuuteen sekä vääristää tasapuolisia toimintaedellytyksiä.

(11)

Pimeä työ vaikuttaa eri tavoin eri sosiaaliryhmiin, muun muassa naisiin, maahanmuuttajiin ja kotitaloustyönte
kijöihin, ja jotkut pimeää työtä tekevät ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

(12)

Eri jäsenvaltioissa on otettu käyttöön erilaisia lähestymistapoja ja toimenpiteitä pimeään työhön puuttumiseksi.
Jäsenvaltiot ovat myös tehneet kahdenvälisiä sopimuksia ja toteuttaneet monenvälisiä hankkeita tiettyjen pimeään
työhön liittyvien näkökohtien osalta. Pimeä työ on monitahoinen ongelma, ja siihen puuttumista on edelleen
tehostettava, mikä edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Foorumi ei saisi estää hallinnollista yhteistyötä
koskevien kahden- tai monenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamista.

(13)

Foorumin tehtävien toteuttamiseen osallistuminen ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin ja velvoitteisiin,
jotka koskevat pimeään työhön puuttumista, mukaan lukien niiden kansalliset tai kansainväliset vastuut, jotka
perustuvat muun muassa asiaankuuluviin ja sovellettaviin Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksiin,
kuten ammattientarkastusta teollisuudessa ja kaupassa koskevaan yleissopimukseen nro 81.

(14)

Jäsenvaltioiden yhteistyö unionin tasolla ei ole läheskään kattavaa sen enempää jäsenvaltioiden osallistumisen
kuin käsiteltävien kysymysten suhteen. Jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä
varten ei ole olemassa virallista järjestelmää, jonka avulla voitaisiin ratkaista kokonaisvaltaisesti pimeään työhön
liittyviä ongelmia.
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(15)

Jäsenvaltioiden yhteistyön edistäminen unionin tasolla on tarpeen, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa puuttumaan
pimeään työhön tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Tältä osin foorumin olisi pyrittävä helpottamaan ja
tukemaan parhaiden käytäntöjen ja tietojen vaihtoa sekä tarjoamaan unionin tason puitteet yhteisymmärryksen,
asiantuntemuksen ja analyysien kehittämiseksi pimeän työn osalta. Pimeää työtä koskevien yhteisten määritelmien
ja käsitteiden olisi ilmennettävä työmarkkinoiden kehitystä. Foorumin olisi myös edistettävä yhteistyötä niiden
jäsenvaltioiden eri valvontaviranomaisten välillä, jotka osallistuvat vapaaehtoisesti tällaisiin rajat ylittäviin toimiin.

(16)

Tällä päätöksellä pyritään edistämään jäsenvaltioiden yhteistyötä unionin tasolla. Pimeään työhön liittyvät
kysymykset vaihtelevat suuresti eri jäsenvaltioiden välillä, ja yhteistyöaloja koskevat jäsenvaltioiden
asiaankuuluvien viranomaisten ja muiden toimijoiden tarpeet ovat sen vuoksi myös erilaiset. Jäsenvaltioilla on
toimivalta päättää siitä, missä laajuudessa ne osallistuvat foorumin täysistunnossa hyväksyttyjen tehtävien
toteuttamiseen.

(17)

Unionin tasolla olisi edistettävä jäsenvaltioiden tiivistä ja tehokasta yhteistyötä, jolla tuetaan ja täydennetään
pimeään työhön puuttumista koskevia jäsenvaltioiden toimia. Kansallisen tason toiminta riippuu yksittäisten
jäsenvaltioiden erityistilanteesta, eikä foorumin tehtävillä voida korvata asianmukaisten toimien toteuttamista
koskevaa kansallisen tason arviointia.

(18)

Jäsenvaltioilla ja niiden asiaankuuluvilla viranomaisilla on toimivalta määrittää, analysoida ja ratkaista käytännön
ongelmia, jotka liittyvät työoloja ja sosiaalista suojelua työssä koskevan unionin oikeuden valvontaan, ja päättää,
mitä toimenpiteitä toteutetaan kansallisella tasolla foorumin toiminnan tulosten täytäntöönpanemiseksi.

(19)

Foorumin olisi hyödynnettävä kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä, etenkin tutkimuksia, jäsenvaltioiden tekemiä
kahdenvälisiä sopimuksia ja monenvälisiä yhteistyöhankkeita, sekä luotava synergiaa unionin tason nykyisten
välineiden ja rakenteiden välille toimenpiteiden ehkäisevän vaikutuksen maksimoimiseksi. Foorumin toimiin
voisivat kuulua yhteisen koulutuksen järjestämistä koskevat rakenteet ja vertaisarvioinnit, välineiden, kuten
interaktiivisen tietopankin, käyttöönotto, ottamalla huomioon olemassa olevat toteutettavuustutkimukset, muun
muassa Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) työ, ja tiedonjakoratkaisut, jolloin on kuitenkin
otettava huomioon tietosuojan merkitys. Tietoisuutta pimeästä työstä voitaisiin lisätä Euroopan laajuisilla
kampanjoilla tai yhteisillä strategioilla, jotka perustuvat jäsenvaltioissa vaihtelevassa määrin jo käytössä oleviin,
tietoisuutta pimeästä työstä lisääviin toimiin ja strategioihin. Foorumin olisi myös hyödynnettävä valtioista
riippumattomia toimijoita merkittävinä tietolähteinä.

(20)

Foorumin olisi myötävaikutettava jäsenvaltioiden yhteistyön lujittamiseen muun muassa edistämällä rajat ylittävää
yhteistyötä ja valvontaa koskevia innovatiivisia toimintatapoja ja arvioimalla jäsenvaltioiden kokemuksia tällaisesta
yhteistyöstä. Oikea-aikainen tietojenvaihto on olennaisen tärkeää pimeän työn hillitsemiseksi.

(21)

Jos foorumin jäsen katsoo, että tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihdon kannalta foorumilla on hyödyllistä
tuoda esiin yksittäisiä tapauksia, nämä tapaukset olisi esiteltävä tarvittaessa nimettöminä. Foorumi voi olla
tehokas ainoastaan sellaisessa ympäristössä, jossa henkilöitä, jotka ilmoittavat pimeää työtä koskevista tapauksista,
suojellaan epäsuotuisalta kohtelulta. Foorumilla olisi näin ollen voitava vaihtaa tätä koskevia parhaita käytäntöjä.

(22)

Tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihdolla olisi mahdollistettava, että foorumista saadaan hyödyllistä aineistoa
mahdolliseen pimeän työn vastaiseen unionin tason toimintaan, komission toiminta mukaan luettuna. Foorumin
toteuttamista tehtävistä voitaisiin saada hyödyllistä aineistoa, kun tarkastellaan pimeään työhön liittyviä
toimenpiteitä talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä.

(23)

Pimeää työtä käsittelevät eri kansalliset valvontaviranomaiset, kuten työsuojelutarkastusvirastot, muut
työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä käsittelevät viranomaiset, sosiaaliturva-alan tarkastusvirastot
ja veroviranomaiset. Joissakin tapauksissa mukana saattavat olla myös maahanmuuttoviranomaiset ja työvoima
palvelut sekä tulliviranomaiset ja yhteisen liikennepolitiikan täytäntöönpanosta vastaavat viranomaiset, poliisi,
yleisen syyttäjän virasto ja työmarkkinaosapuolet.

(24)

Jotta pimeään työhön voitaisiin puuttua kokonaisvaltaisesti ja menestyksekkäästi, jäsenvaltioissa on toteutettava
toimia useilla eri aloilla. Tätä olisi edistettävä kannustamalla asiaankuuluvia viranomaisia ja muita toimijoita
jäsenneltyyn yhteistyöhön. Kaikkien asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten, erityisesti valvontaviranomaisten,
joilla on johtava ja/tai aktiivinen rooli pimeään työhön puuttumisessa, olisi osallistuttava foorumiin. Jäsenvaltioilla
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on toimivalta päättää, mitkä viranomaiset edustavat niitä foorumin eri tehtävissä. Jäsenvaltioiden kansallisten
viranomaisten yhteistyössä olisi noudatettava sovellettavaa unionin ja kansallista oikeutta.
(25)

Jotta foorumi voisi saavuttaa tavoitteensa, sen tukena jokaisessa jäsenvaltiossa olisi oltava johtava edustaja, jonka
olisi vastattava koordinoinnista ja yhteydenpidosta pimeään työhön liittyviä moninaisia näkökohtia käsittelevien
jäsenvaltioiden viranomaisten ja tilanteen mukaan muiden toimijoiden, myös työmarkkinaosapuolten, kanssa.

(26)

Unionin tason työmarkkinaosapuolten – niin alojen välisten kuin niitä aloja edustavien, joita pimeä työ koskee
muita enemmän tai joilla on erityinen rooli pimeään työhön puuttumisessa – olisi osallistuttava foorumiin ja
tehtävä yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten organisaatioiden, kuten ILO:n, Taloudellisen yhteistyön ja
kehityksen järjestön ja unionin virastojen, etenkin Eurofoundin ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston
(EU-OSHA), kanssa. Eurofoundin ja EU-OSHA:n osallistuminen foorumin työskentelyyn tarkkailijoina ei saisi
laajentaa niiden nykyisiä toimivaltuuksia.

(27)

Foorumin olisi hyväksyttävä työjärjestyksensä, työohjelmansa ja säännölliset kertomuksensa.

(28)

Foorumin olisi voitava perustaa työryhmiä tutkimaan tiettyjä kysymyksiä, ja sillä olisi oltava käytössään erityisa
siantuntijoiden asiantuntemus.

(29)

Foorumin olisi tehtävä unionin tasolla yhteistyötä sellaisten asiaankuuluvien asiantuntijaryhmien ja komiteoiden
kanssa, joiden työskentely liittyy pimeään työhön.

(30)

Foorumia ja sen tehtäviä olisi rahoitettava työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan Euroopan unionin
ohjelman (EaSI) Progress-lohkosta Euroopan parlamentin ja neuvoston vahvistamien määrärahojen puitteissa.
Komission olisi varmistettava, että foorumi käyttää sille osoitettuja varoja avoimesti ja tehokkaasti.

(31)

Koska on tärkeää ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklassa vahvistettujen
periaatteiden mukainen avoimuus ja oikeus tutustua asiakirjoihin, foorumin olisi työskenneltävä avoimesti ja
kyseisten periaatteiden mukaisesti.

(32)

Komission olisi toteutettava foorumin perustamisen edellyttämät hallinnolliset toimenpiteet.

(33)

Foorumin olisi kunnioitettava täysimääräisesti perusoikeuksia ja noudatettava Euroopan unionin perusoikeus
kirjassa tunnustettuja periaatteita.

(34)

Tämän päätöksen puitteissa suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (1) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (2) sekä asiaa
koskevia kansallisia täytäntöönpanotoimenpiteitä.

(35)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
I LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Foorumin perustaminen
Perustetaan unionin tason foorumi, jonka tarkoituksena on edistää jäsenvaltioiden välistä pimeän työn vastaista
yhteistyötä, jäljempänä ’foorumi’.
Tässä päätöksessä ’pimeään työhön puuttumisella’ tarkoitetaan pimeän työn ehkäisemistä ja torjuntaa sekä pimeästä
työstä ilmoittamisen edistämistä.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen
toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).
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2 artikla
Foorumin kokoonpano
1.

Foorumi koostuu seuraavista:

a) kunkin jäsenvaltion edustajakseen nimittämä johtava edustaja;
b) komission edustaja;
c) enintään neljä unionin tasolla toimivaa eri alojen välisten työmarkkinaosapuolten edustajaa, jotka nämä työmarkkina
osapuolet ovat nimittäneet ja jotka edustavat tasapuolisesti työmarkkinoiden kumpaakin osapuolta.
2.
Seuraavat voivat osallistua foorumin kokouksiin tarkkailijoina, ja niiden kanta otetaan asianmukaisesti huomioon
foorumin työjärjestyksen mukaisesti:
a) enintään 14 työmarkkinaosapuolten edustajaa aloilta, joilla pimeä työ on yleistä; näiden edustajien on oltava
kyseisten työmarkkinaosapuolten nimeämiä ja edustettava tasapuolisesti työmarkkinoiden kumpaakin osapuolta;
b) Eurofoundin edustaja;
c) EU-OSHA:n edustaja;
d) ILO:n edustaja;
e) kunkin Euroopan unionin ulkopuolisen Euroopan talousalueen valtion edustaja.
Muita kuin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tarkkailijoita voidaan kutsua osallistumaan foorumin kokouksiin, ja
niiden kannat otetaan huomioon keskusteltavasta aiheesta riippuen foorumin työjärjestyksen mukaisesti.

3 artikla
Kansalliset toimenpiteet
Tämä päätös ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan päättää kansallisella tasolla toteuttavista pimeän työn vastaisista
toimenpiteistä.

4 artikla
Tavoitteet
Foorumin keskeisenä tarkoituksena on tuottaa toiminnallaan unionin tasolla lisäarvoa, jotta voidaan edistää pimeää työtä
koskevan monitahoisen ongelman ratkaisemista ottaen samalla täysin huomioon kansalliset toimivaltuudet ja menettelyt.
Foorumi tehostaa osaltaan unionin ja jäsenvaltioiden toimintaa, jolla pyritään parantamaan työoloja ja edistämään
työmarkkinoille integroitumista ja sosiaalista osallisuutta, näitä aloja koskevan lainsäädännön valvonnan parantaminen
mukaan luettuna, sekä vähentämään pimeän työn osuutta ja lisäämään laillisia työpaikkoja ja täten välttämään työn
laadun sekä työterveyden ja -turvallisuuden heikkenemistä
a) edistämällä jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta pimeän
työn erilaisiin muotoihin ja pimeään työhön liittyvään väärin ilmoitettuun työhön, näennäisyrittäjyys mukaan
luettuna, voidaan puuttua tehokkaammin ja tuloksellisemmin;
b) parantamalla jäsenvaltioiden asiaankuuluvien eri viranomaisten ja toimijoiden valmiuksia puuttua pimeään työhön
liittyviin rajat ylittäviin näkökohtiin ja edistämällä täten osaltaan tasapuolisia toimintaedellytyksiä;
c) lisäämällä yleistä tietoisuutta pimeään työhön liittyvistä kysymyksistä ja kiireellisestä tarpeesta toteuttaa asianmukaisia
toimia ja kannustamalla jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan pimeään työhön puuttumiseksi.
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II LUKU
TOIMEKSIANTO JA TEHTÄVÄT

5 artikla
Toimeksianto
Saavuttaakseen 4 artiklassa luetellut tavoitteet foorumi edistää unionin tasolla jäsenvaltioiden yhteistyötä
a) vaihtamalla parhaita käytäntöjä ja tietoja;
b) kehittämällä asiantuntemusta ja analyyseja;
c) suosimalla ja edistämällä innovatiivisia toimintatapoja rajat ylittävässä tehokkaassa ja vaikuttavassa yhteistyössä ja
arvioimalla kokemuksia;
d) edistämällä pimeään työhön liittyvien kysymysten horisontaalista ymmärtämistä.

6 artikla
Tehtävät
1.

Toimeksiantoaan täyttäessään foorumi huolehtii etenkin seuraavista tehtävistä:

a) pimeää työtä koskevan tietämyksen parantaminen myös sen syiden ja alueellisten erojen suhteen yhteisten
määritelmien ja käsitteiden ja näyttöön perustuvien mittausvälineiden avulla sekä edistämällä vertailuanalyyseja ja
asiaankuuluvia metodologisia välineitä tiedonkeruuta varten hyödyntäen muiden toimijoiden, kuten työllisyys
komitean ja sosiaalisen suojelun komitean, työtä;
b) tietämyksen ja vastavuoroisen ymmärtämyksen parantaminen eri järjestelmistä ja käytännöistä, joilla puututaan
pimeään työhön, mukaan lukien sen rajat ylittäviin näkökohtiin;
c) pimeään työhön puuttumiseksi toteutettavien erilaisten toimenpiteiden, muun muassa ehkäisevien toimenpiteiden ja
seuraamusten, vaikuttavuutta mittaavien analyysien kehittäminen;
d) tehokkaaseen tietojen ja kokemusten jakamiseen käytettävien välineiden käyttöönotto, esimerkiksi tietopankki
erilaisista käytännöistä ja toteutetuista toimenpiteistä, mukaan lukien kahden- tai monenväliset sopimukset, joita
jäsenvaltioissa sovelletaan pimeään työhön puuttumisessa;
e) välineiden, kuten valvontaa koskevien suuntaviivojen, hyvän käytännön oppaiden ja tarkastuksia koskevien yhteisten
periaatteiden, kehittäminen pimeään työhön puuttumiseksi ja tällaisista välineistä saatujen kokemusten arviointi;
f)

jäsenvaltioiden välisten eri yhteistyömuotojen edistäminen ja tukeminen parantamalla niiden valmiuksia puuttua
pimeään työhön liittyviin rajat ylittäviin näkökohtiin suosimalla ja edistämällä innovatiivisia toimintatapoja, kuten
henkilöstövaihtoa, tietokantojen käyttöä sovellettavan kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja yhteisiä
toimia, ja arvioimalla osallistuvien jäsenvaltioiden kokemuksia tällaisesta yhteistyöstä;

g) nopean tietojenvaihtojärjestelmän toteutettavuuden tarkasteleminen ja unionin tietosuojasääntöjä noudattaen
tapahtuvan tiedonjakamisen parantaminen, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU)
N:o 1024/2012 (1) perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) ja sosiaaliturvan sähköisen
tiedonvaihdon (EESSI) käyttömahdollisuuden selvittäminen;
h) niiden kokemusten vaihtaminen, jotka kansalliset viranomaiset ovat saaneet pimeään työhön puuttumiseen
soveltuvan unionin oikeuden soveltamisesta;
i)

koulutusvalmiuksien kehittäminen asiaankuuluville viranomaisille ja tarvittaessa sen parantaminen sekä yhteisen
koulutuksen järjestämistä koskevien rakenteiden kehittäminen;

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316,
14.11.2012, s. 1).
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vertaisarviointien järjestäminen pimeään työhön puuttumisessa saavutetun edistymisen seuraamiseksi vertaisarvi
ointeihin osallistuvissa jäsenvaltioissa;

k) kokemusten vaihtaminen ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen jäsenvaltioiden ja tarvittaessa unionin ulkopuolisten
maiden asiaankuuluvien viranomaisten välistä yhteistyötä varten, jotta voidaan tehostaa tällaista yhteistyötä pimeään
työhön liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi näiden maiden kanssa;
l)

pimeän työn ongelmaa koskevan tietoisuuden lisääminen toteuttamalla yhteisiä toimia, kuten Euroopan laajuisia
kampanjoita, ja koordinoimalla alueellisia tai unionin laajuisia strategioita sekä alakohtaisia lähestymistapoja;

m) kokemusten vaihtaminen neuvojen ja tietojen antamisesta työntekijöille, joihin pimeään työhön liittyvät käytännöt
vaikuttavat.
2.
Toteuttaessaan 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä foorumi hyödyntää kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä, kuten
tutkimuksia ja monenvälisiä yhteistyöhankkeita, ja ottaa huomioon soveltuvat unionin välineet ja rakenteet sekä asiaa
koskevista kahdenvälisistä sopimuksista saadut kokemukset.

III LUKU
FOORUMIN TOIMINTA

7 artikla
Johtavat edustajat
1.

Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä johtava edustaja foorumin äänioikeutetuksi jäseneksi.

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen johtavalla edustajalla on asianmukaiset valtuudet toteuttaa foorumin
tehtäviä. Kunkin jäsenvaltion on myös nimitettävä yksi varajäsen, joka tarvittaessa korvaa johtavan edustajan ja jolla on
äänioikeus tällaisissa tapauksissa.
2.
Johtavaa edustajaansa ja varajäsentä nimittäessään kunkin jäsenvaltion olisi otettava huomioon kaikki
asiaankuuluvat viranomaiset, etenkin valvontaviranomaiset, ja muut toimintaan osallistuvat toimijat kansallisen lain ja/tai
käytännön mukaisesti. Ne voivat kansallisen lain ja/tai käytännön mukaisesti ottaa mukaan myös työmarkkinaosapuolet
tai muut asiaankuuluvat toimijat.
3.
Jokaisen tämän artiklan mukaisesti nimitetyn johtavan edustajan on osallistuttava foorumin täysistuntoihin ja
tilanteen mukaan foorumin muihin tehtäviin ja työryhmiin.
Jokaisen johtavan edustajan on toimitettava komissiolle luettelo niistä asiaankuuluvista viranomaisista ja tarvittaessa
työmarkkinaosapuolista ja muista asiaankuuluvista toimijoista, jotka osallistuvat pimeään työhön puuttumiseen, sekä
niiden yhteystiedot.
Jokaisen johtavan edustajan on pidettävä foorumin tehtävien osalta yhteyttä kaikkiin asiaankuuluviin viranomaisiin ja
tarvittaessa työmarkkinaosapuoliin ja muihin asiaankuuluviin toimijoihin sekä koordinoitava niiden osallistumista
foorumin kokouksiin ja/tai foorumin tai sen työryhmien toimintaan.

8 artikla
Toiminta
1.
Foorumin puheenjohtajana toimii komission edustaja. Puheenjohtajaa avustaa kaksi yhteispuheenjohtajaa, jotka
valitaan johtavien edustajien keskuudesta.
Puheenjohtaja ja kaksi yhteispuheenjohtajaa muodostavat puheenjohtajiston.
Puheenjohtajisto valmistelee ja organisoi foorumin työskentelyä sihteeristön kanssa, joka toimii foorumin sekä
puheenjohtajiston ja työryhmien sihteeristönä. Komissio järjestää sihteeristön.
2.

Foorumi kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.
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Toimeksiantoaan täyttäessään foorumi tekee päätökset, jotka koskevat:

a) sen työjärjestystä;
b) kaksivuotisia työohjelmia, joissa esitetään muun muassa sen ensisijaiset tavoitteet ja 6 artiklassa tarkoitettujen
tehtävien konkreettinen kuvaus;
c) foorumin joka toinen vuosi antamista kertomuksista;
d) sen työohjelmissa täsmennettyjä kysymyksiä tarkastelevien työryhmien perustamisesta, näiden työryhmien
työskentelyn käytännön järjestelyt mukaan luettuina; nämä työryhmät on lakkautettava heti, kun ne ovat täyttäneet
toimeksiantonsa.
Foorumi tekee tässä kohdassa tarkoitetut päätökset yksinkertaisella enemmistöllä. Komission edustajalla ja jokaisella
johtavalla edustajalla on yksi ääni.
4.
Puheenjohtajisto voi tarvittaessa kutsua käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita tapauskohtaisesti osallistumaan
foorumin tai työryhmän työskentelyyn.
5.
Foorumia avustaa 1 kohdassa tarkoitettu sihteeristö. Sihteeristö valmistelee foorumin kokoukset sekä luonnokset
foorumin työohjelmiksi ja kertomuksiksi, ja se huolehtii foorumin kokousten ja niiden päätelmien jatkotoimista.
6.
Komissio tiedottaa säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle foorumin toiminnasta, myös asiantunti
jaryhmien ja komiteoiden kanssa pidettävistä yhteiskokouksista. Se toimittaa foorumin työohjelmat ja kertomukset
Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

9 artikla
Yhteistyö
1.
Foorumi tekee tehokkaasti yhteistyötä ja välttää päällekkäisyyksiä muiden sellaisten asiaankuuluvien unionin tason
asiantuntijaryhmien ja komiteoiden kanssa, joiden työskentely liittyy pimeään työhön, etenkin johtavien työsuojelutar
kastajien komitean, työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon käsittelevän asiantuntijakomitean, sosiaali
turvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan, julkisten työvoimapalvelujen verkoston,
työllisyyskomitean, sosiaalisen suojelun komitean ja hallinnollista yhteistyötä välittömän verotuksen alalla käsittelevän
työryhmän kanssa. Foorumi kutsuu tarvittaessa näiden ryhmien edustajat ja komiteat osallistumaan kokouksiinsa
tarkkailijoina. Työskentelyn tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi myös yhteisiä kokouksia voidaan järjestää.
2.

Foorumi tekee asianmukaista yhteistyötä Eurofoundin ja EU-OSHA:n kanssa.

10 artikla
Kustannusten korvaaminen
Komissio korvaa jäsenten, varajäsenten, tarkkailijoiden ja kutsuttujen asiantuntijoiden matkakulut ja tarvittaessa
oleskelukulut, jotka liittyvät foorumin toimintaan.
Jäsenet, varajäsenet, tarkkailijat ja kutsutut asiantuntijat eivät saa palkkiota tehtäviensä hoidosta.

11 artikla
Rahoitustuki
Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat kokonaismäärärahat vahvistetaan EaSI-ohjelman puitteissa. Komissio
huolehtii siitä, että EaSI-ohjelmasta foorumille osoitettuja varoja käytetään avoimesti ja tehokkaasti.
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IV LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

12 artikla
Uudelleentarkastelu
Foorumia kuultuaan komissio toimittaa viimeistään 13 päivänä maaliskuuta 2020 Euroopan parlamentille, neuvostolle,
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle kertomuksen tämän päätöksen soveltamisesta ja sen
tuomasta lisäarvosta sekä ehdottaa tarvittaessa aiheellisia muutoksia. Kertomuksessa arvioidaan erityisesti, missä määrin
foorumi on edistänyt 4 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista, täyttänyt 5 artiklassa vahvistetun
toimeksiantonsa, toteuttanut 6 artiklassa vahvistetut tehtävänsä ja käsitellyt työohjelmissaan esitettyjä ensisijaisia
tavoitteita. Komissio esittää tarvittaessa foorumin toimintaa koskevia ehdotuksia.
13 artikla
Osoitus
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
14 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 9 päivänä maaliskuuta 2016.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

M. SCHULZ

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT
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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET
Ilmoitus Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn, Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen
järjestelyasiakirjan voimaantulosta
Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen järjestelyasiakirja Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikkaasioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuli voimaan 1. maaliskuuta 2016, koska
järjestelyasiakirjan 13 artiklan 2 kohdan mukainen menettely saatettiin päätökseen 26. helmikuuta 2016.
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Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen
JÄRJESTELYASIAKIRJA
Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä
EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’EU”,

sekä
SVEITSIN VALALIITTO, jäljempänä ’Sveitsi’,

jotka
ottavat huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010 (1), jäljempänä ’asetus’, 49 artiklan 1 kohdan,
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Asetuksessa todetaan, että tarkoituksensa toteuttamiseksi Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, jäljempänä
’tukivirasto’, olisi oltava avoin sellaisten maiden osallistumiselle, jotka ovat tehneet EU:n kanssa sopimuksia,
joiden nojalla ne ovat ottaneet käyttöön ja soveltavat EU:n oikeutta tämän asetuksen soveltamisalalla; tämä koskee
erityisesti Islantia, Liechtensteinia, Norjaa ja Sveitsiä, jäljempänä ’assosioituneet maat’.

(2)

Sveitsi on tehnyt EU:n kanssa sopimuksia, joiden nojalla se on hyväksynyt ja soveltaa EU:n oikeutta asetuksen
soveltamisalalla, erityisesti Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen niistä perusteista ja
menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa
oleva valtio (2),

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla
Osallistumisen laajuus
Sveitsi osallistuu täysimääräisesti tukiviraston toimintaan ja on oikeutettu ottamaan vastaan asetuksessa kuvailtuja
tukiviraston tukitoimia tässä järjestelyasiakirjassa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

2 artikla
Hallintoneuvosto
Sveitsi on edustettuna tukiviraston hallintoneuvostossa tarkkailijana ilman äänioikeutta.

3 artikla
Rahoitusosuus
1.
Sveitsi osallistuu tukiviraston tulojen rahoitukseen vuosittaisella summalla, joka lasketaan sen bruttokansan
tuotteen, jäljempänä ’BKT’, mukaisesti prosenttiosuutena kaikkien osallistuvien valtioiden BKT:sta liitteessä I vahvistetun
kaavan mukaisesti.
(1) EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.
(2) EUVL L 53, 27.2.2008, s. 5.
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2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusosuus alkaa kertyä tämän järjestelyasiakirjan voimaantuloa seuraavasta
päivästä lähtien. Ensimmäistä rahoitusosuutta alennetaan suhteessa tämän järjestelyasiakirjan voimaantulon jälkeen
vuodesta jäljellä olevaan aikaan.

4 artikla
Tietosuoja
1.
Sveitsi soveltaa kansallisia sääntöjään, jotka koskevat yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden
tietojen vapaata liikkuvuutta (1).
2.
Tätä järjestelyasiakirjaa sovellettaessa tukiviraston suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yksilöiden
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (2).
3.
Sveitsi noudattaa tukiviraston hallussa olevien asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä hallintoneuvoston
työjärjestyksen mukaisesti.

5 artikla
Oikeudellinen asema
Tukivirasto on Sveitsin lainsäädännön mukainen oikeushenkilö, ja sillä on Sveitsin lainsäädännön mukainen laajin
oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus Sveitsissä. Se voi erityisesti hankkia tai luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta
sekä esiintyä kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä.

6 artikla
Vastuu
Tukiviraston vastuuseen sovelletaan asetuksen 45 artiklan 1, 3 ja 5 kohtaa.

7 artikla
Euroopan unionin tuomioistuin
Sveitsi tunnustaa Euroopan unionin tuomioistuimen tukivirastoon kohdistuvan toimivallan, kuten asetuksen 45 artiklan
2 ja 4 kohdassa säädetään.

8 artikla
Tukiviraston henkilöstö
1.
Asetuksen 38 artiklan 1 kohdan ja 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia
henkilöstösääntöjä ja muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja, EU:n toimielinten näiden henkilöstö
sääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti hyväksymiä sääntöjä sekä tukiviraston asetuksen
38 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksymiä täytäntöönpanosääntöjä sovelletaan tukiviraston henkilöstön jäseniksi
palvelukseen otettuihin Sveitsin kansalaisiin.
(1) Komission päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY mukaisesti
henkilötietojen riittävästä suojasta Sveitsissä (EYVL L 215, 25.8.2000, s. 1).
(2) EUVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
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2.
Poiketen siitä, mitä Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan
2 kohdan a alakohdassa ja 82 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetään, Sveitsin kansalaisia, joilla on täydet kansalais
oikeudet, voidaan ottaa palvelukseen tukiviraston pääjohtajan tekemällä sopimuksella tukiviraston hyväksymien,
henkilöstön valintaa ja palvelukseen ottamista koskevien voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.
3.

Asetuksen 38 artiklan 4 kohtaa sovelletaan Sveitsin kansalaisiin soveltuvin osin.

4.

Sveitsin kansalaista ei voida kuitenkaan nimittää tukiviraston pääjohtajan tehtävään.

9 artikla
Erioikeudet ja vapaudet
1.
Sveitsi soveltaa tukivirastoon ja sen henkilöstöön Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä
pöytäkirjaa, joka on tämän järjestelyasiakirjan liitteessä II, sekä kyseisen pöytäkirjan nojalla annettuja tukiviraston
henkilöstöasioita koskevia sääntöjä.
2.
Yksityiskohtaiset säännöt Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta
vahvistetaan liitteen II lisäyksessä.

10 artikla
Petostentorjunta
EU:n Sveitsissä toteuttamaa tukiviraston toimintaan osallistuvien osanottajien varainhoidon valvontaa koskevat asetuksen
44 artiklaan liittyvät säännökset vahvistetaan liitteessä III.

11 artikla
Komitea
1.
Euroopan komission ja Sveitsin edustajista koostuva komitea valvoo tämän järjestelyasiakirjan asianmukaista
täytäntöönpanoa ja huolehtii jatkuvasta asiaan liittyvän tiedon toimittamisesta ja näkemysten vaihdosta. Käytännön syistä
komitea kokoontuu yhdessä muiden, asetuksen 49 artiklan 1 kohdan perusteella osallistuvien assosioituneiden maiden
kanssa perustettujen vastaavien komiteoiden kanssa. Se kokoontuu joko Sveitsin tai Euroopan komission pyynnöstä.
Tukiviraston hallintoneuvostolle tiedotetaan tämän komitean toiminnasta.
2.
Komiteassa jaetaan tietoa suunnitteilla olevasta EU:n lainsäädännöstä, joka joko vaikuttaa suoraan asetukseen tai
jolla muutetaan asetusta tai jolla odotetaan olevan tämän järjestelyasiakirjan 3 artiklassa määrättyyn rahoitusosuuteen
liittyviä vaikutuksia, ja vaihdetaan asiaa koskevia näkemyksiä.

12 artikla
Liitteet
Tämän järjestelyasiakirjan liitteet ovat erottamaton osa tätä järjestelyasiakirjaa.

13 artikla
Voimaantulo
1.
Sopimuspuolet hyväksyvät tämän järjestelyasiakirjan omien sisäisten menettelyjensä mukaisesti. Ne ilmoittavat
toisilleen näiden menettelyjen päätökseen saattamisesta.
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2.
Tämä järjestelyasiakirja tulee voimaan viimeisen 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tekemispäivää seuraavan
kuukauden ensimmäisenä päivänä.

14 artikla
Irtisanominen ja voimassaolo
1.

Tämä järjestelyasiakirja tehdään rajoittamattomaksi ajaksi.

2.
Kumpi tahansa sopimuspuoli voi komiteaa kuultuaan irtisanoa tämän järjestelyasiakirjan ilmoittamalla siitä toiselle
sopimuspuolelle. Järjestelyasiakirjan voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua kyseisestä ilmoituksesta.
3.
Tämän järjestelyasiakirjan voimassaolo päättyy, jos niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan
jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, Euroopan yhteisön ja
Sveitsin valaliiton välillä tehdyn sopimuksen voimassaolo päättyy (1).
4.
Tämä järjestelyasiakirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan,
kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen,
tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

Съставено в Брюксел на десети юни две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el diez de junio de dos mil catorce.
V Bruselu dne desátého června dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den tiende juni to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am zehnten Juni zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the tenth day of June in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le dix juin deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu desetog lipnja dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì dieci giugno duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada desmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų birželio dešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év június havának tizedik napján.
Magħmul fi Brussell, fl-għaxar jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de tiende juni tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em dez de junho de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la zece iunie două mii paisprezece.
V Bruseli desiateho júna dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne desetega junija leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.
Som skedde i Bryssel den tionde juni tjugohundrafjorton.

(1) EUVL L 53, 27.2.2008, s. 5.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Za Švicarsku Konfederaciju
Per la Confederazione Svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā –
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet
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LIITE I
RAHOITUSOSUUDEN LASKEMISTA KOSKEVA KAAVA

1. Sveitsin rahoitusosuus asetuksen 33 artiklan 3 kohdan d alakohdassa määritellyistä tukiviraston tuloista lasketaan
seuraavasti:
Kunkin vuoden 31 päivänä maaliskuuta käytettävissä olevat Sveitsin bruttokansantuotetta, jäljempänä ’BKT’, koskevat
ajan tasalle saatetut lopulliset luvut jaetaan kaikkien tukiviraston toimintaan osallistuvien valtioiden samalta vuodelta
käytettävissä olevien BKT-lukujen summalla. Saatua prosenttiosuutta sovelletaan asetuksen 33 artiklan 3 kohdan
a alakohdassa määriteltyyn tukiviraston vahvistettujen tulojen osaan kyseisenä vuonna, jotta saadaan selville Sveitsin
rahoitusosuuden määrä.
2. Rahoitusosuus maksetaan euroina.
3. Sveitsi maksaa rahoitusosuutensa viimeistään 45 päivän kuluttua veloitusilmoituksen vastaanottamisesta. Jos maksu
viivästyy, Sveitsi maksaa viivästyskorkoa maksamattomasta määrästä eräpäivästä alkaen. Korkona käytetään Euroopan
keskuspankin perusrahoitusoperaatioihinsa soveltaman korkokannan mukaista Euroopan unionin virallisen lehden Csarjassa julkaistua, viimeisen maksupäivän kuukauden ensimmäisen päivän korkoa korotettuna 3,5 prosenttiyksiköllä.
4. Sveitsin rahoitusosuutta mukautetaan tämän liitteen mukaisesti, jos asetuksen 33 artiklan 3 kohdan a alakohdassa
määriteltyä Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otettua EU:n rahoitusosuutta korotetaan unionin yleiseen
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002
kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom)
N:o 966/2012 (1) 26, 27 tai 41 artiklan nojalla. Tällaisessa tapauksessa erotus erääntyy maksettavaksi 45 päivän
kuluttua veloitusilmoituksen vastaanottamisesta.
5. Jos EU:lta asetuksen 33 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti saatuja, vuotta n koskevia tukiviraston maksumää
rärahoja ei käytetä ennen vuoden n joulukuun 31 päivää tai tukiviraston talousarviota vuodeksi n on pienennetty
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 26, 27 tai 41 artiklan nojalla, Sveitsin maksamaa rahoitusosuutta näistä
käyttämättä jääneistä tai alennetuista maksumäärärahoista vastaava osuus siirretään tukiviraston talousarvioon
vuodeksi n+1. Sveitsin rahoitusosuutta tukiviraston talousarvioon vuodeksi n+1 pienennetään vastaavasti.

(1) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
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LIITE II
PÖYTÄKIRJA (N:o 7)
EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA
KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka

KATSOVAT, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 343 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön

(Euratom) toiminnasta tehden sopimuksen 191 artiklan mukaisesti Euroopan unionilla ja Euratomilla on jäsenvaltioiden
alueella sellaiset erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien toteuttamiseksi,
OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä, jotka liitetään Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin

toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen:

I LUKU

Euroopan unionin omaisuus, varat ja liiketoimet
1 artikla
Unionin tilat ja rakennukset ovat loukkaamattomia. Niihin ei saa kohdistaa etsintää, takavarikkoa, menettämis
seuraamusta tai pakkolunastusta. Unionin omaisuus ja varat eivät voi olla minkään hallinnollisen tai oikeudellisen
pakkotoimenpiteen kohteena ilman unionin tuomioistuimen lupaa.

2 artikla
Unionin arkistot ovat loukkaamattomia.

3 artikla
Unioni, sen varat, tulot ja muu omaisuus ovat vapautetut kaikista välittömistä veroista.
Jäsenvaltioiden hallitusten on toteutettava aina kun se on mahdollista aiheelliset toimenpiteet hyvittääkseen tai
maksaakseen takaisin kiinteän tai irtaimen omaisuuden hintaan sisältyvät välilliset verot ja myyntiverot, kun unioni
suorittaa virkakäyttöönsä huomattavia hankintoja, joiden hintaan sisältyy tällaisia veroja. Näiden määräysten
soveltaminen ei kuitenkaan saa johtaa kilpailun vääristymiseen unionissa.
Vapautus ei koske sellaisia veroja ja maksuja, jotka ovat ainoastaan korvausta yleishyödyllisistä palveluista.

4 artikla
Unioni on vapautettu kaikista tulleista, tuonti- ja vientikielloista sekä tuonti- ja vientirajoituksista unionin virkakäyttöön
tarkoitettujen tavaroiden osalta; tämän vapautuksen nojalla maahan tuotuja tavaroita ei saa luovuttaa maksua vastaan
eikä ilmaiseksi sen maan alueella, johon ne on tuotu, muuten kuin tämän maan hallituksen kanssa sovituin edellytyksin.
Myös unionin julkaisut ovat vapautetut tulleista, tuonti- ja vientikielloista sekä tuonti- ja vientirajoituksista.
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II LUKU

Viestintäyhteydet ja kulkuluvat
5 artikla
(aiempi 6 artikla)
Kunkin jäsenvaltion alueella unionin toimielimet saavat virallisissa viestintäyhteyksissään sekä kaikkien asiakirjojensa
toimittamisessa saman kohtelun, jonka kyseinen valtio myöntää diplomaattisille edustustoilleen.
Unionin toimielinten virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia tiedonantoja ei saa sensuroida.

6 artikla
(aiempi 7 artikla)
Unionin toimielinten puheenjohtajat ja presidentit voivat myöntää unionin toimielinten jäsenille ja muulle henkilöstölle
kulkulupia, joiden muodosta neuvosto päättää yksinkertaisella enemmistöllä ja jotka jäsenvaltioiden viranomaiset
tunnustavat päteviksi matkustusasiakirjoiksi. Näitä kulkulupia annetaan virkamiehille ja muulle henkilöstölle Euroopan
unionin virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen
ehdoissa vahvistetuin edellytyksin.
Komissio voi tehdä sopimuksia näiden kulkulupien tunnustamiseksi päteviksi matkustusasiakirjoiksi kolmansien
valtioiden alueella.

III LUKU

Euroopan parlamentin jäsenet
7 artikla
(aiempi 8 artikla)
Euroopan parlamentin jäsenten vapaalle liikkuvuudelle heidän matkustaessaan Euroopan parlamentin kokouspaikkaan tai
heidän palatessaan sieltä ei aseteta hallinnollisia tai muita esteitä.
Euroopan parlamentin jäsenet saavat tullien ja valuutanvaihtovalvonnan osalta:
a) omalta hallitukseltaan samat helpotukset, jotka myönnetään ulkomailla tilapäisissä virkatehtävissä matkustaville
korkeille virkamiehille;
b) toisten jäsenvaltioiden hallituksilta samat helpotukset, jotka myönnetään vieraiden valtioiden edustajille tilapäisissä
virkatehtävissä.

8 artikla
(aiempi 9 artikla)
Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan
ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.
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9 artikla
(aiempi 10 artikla)
Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on
a) oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;
b) toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus ja lainkäytöllinen koskemattomuus.
Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin, kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.
Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia
käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.
IV LUKU

Jäsenvaltioiden edustajat, jotka osallistuvat euroopan unionin toimielinten työhön
10 artikla
(aiempi 11 artikla)
Jäsenvaltioiden edustajilla, jotka osallistuvat unionin toimielinten työhön, sekä näiden neuvonantajilla sekä teknisillä
asiantuntijoilla on tavanomaiset erioikeudet, vapaudet ja helpotukset heidän hoitaessaan tehtäviään sekä matkustaessaan
kokouspaikalle ja palatessaan sieltä.
Tätä artiklaa sovelletaan myös unionin neuvoa-antavien toimielinten jäseniin.
V LUKU

Euroopan unionin virkamiehet ja muu henkilöstö
11 artikla
(aiempi 12 artikla)
Unionin virkamiehillä ja muulla henkilöstöllä on heidän kansalaisuudestaan riippumatta jokaisen jäsenvaltion alueella
seuraavat erioikeudet ja vapaudet:
a) lainkäytöllinen koskemattomuus heidän virallisessa ominaisuudessaan suorittamiensa toimien osalta, mukaan lukien
heidän suulliset lausumansa sekä kirjalliset esityksensä, jollei sellaisissa perussopimusten määräyksissä, jotka toisaalta
koskevat virkamiesten ja muun henkilöstön vastuuta unionia kohtaan ja toisaalta Euroopan unionin tuomioistuimen
toimivaltaa unionin ja sen virkamiesten ja muun henkilöstön välisissä riidoissa, toisin määrätä. Tämä
koskemattomuus jatkuu heidän tehtäviensä päättymisen jälkeenkin;
b) maahanmuuttoa koskevat rajoitukset tai ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevat muodollisuudet eivät koske heitä,
heidän puolisoitaan eikä heidän huollettavana olevia perheenjäseniään;
c) valuutta- ja valuutanvaihtosääntelyssä samat helpotukset, jotka tavallisesti myönnetään kansainvälisten järjestöjen
virkamiehille;
d) oikeus tuoda maahan tullitta huonekalunsa ja henkilökohtainen käyttöomaisuutensa, kun he ensimmäisen kerran
ryhtyvät hoitamaan tehtäviään kyseisessä maassa, ja heillä on oikeus viedä uudelleen nämä huonekalut ja tämä
omaisuus tullitta virkatehtävien päättyessä, jollei sen valtion hallitus, jossa tätä oikeutta käytetään, aseta tuonnille tai
viennille tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja;
e) oikeus tuoda maahan tullitta henkilökohtaiseen käyttöönsä auto, jonka he ovat hankkineet kyseisen maan
sisämarkkinoita koskevin ehdoin joko siinä maassa, jossa he ovat viimeksi asuneet, tai maassa, jonka kansalaisia he
ovat, sekä viedä se uudelleen tullitta, jollei kyseisen valtion hallitus aseta tuonnille tai viennille tarpeellisiksi
katsomiaan ehtoja.
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12 artikla
(aiempi 13 artikla)
Niillä edellytyksillä ja noudattaen sitä menettelyä, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat tavallista lainsäätä
misjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla ja asianomaisia toimielimiä kuultuaan, unionin virkamiehet ja muu
henkilöstö ovat velvollisia maksamaan unionille veroa unionin heille maksamista palkoista ja palkkioista.
He eivät maksa kansallista veroa unionin maksamista palkoista ja palkkiosta.

13 artikla
(aiempi 14 artikla)
Sovellettaessa tuloverotusta, varallisuusverotusta ja perintöverotusta sekä kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyjä yleissopimuksia unionin niiden virkamiesten ja sen muun henkilöstön kotipaikan,
jotka hoitaakseen tehtäväänsä unionin palveluksessa muuttavat asumaan muun jäsenvaltion alueelle kuin siihen
jäsenvaltioon, jossa heidän verotuksellinen kotipaikkansa oli heidän ryhtyessä hoitamaan tehtäviään unionissa, katsotaan
sekä maassa, jossa he tosiasiallisesti asuvat että maassa, jossa heillä on verotuksellinen kotipaikka, olevan edelleen
viimeksi mainitussa maassa, jos se on unionin jäsenvaltio. Tätä määräystä sovelletaan myös puolisoon, jos tämä ei
harjoita omaa ansiotoimintaa, sekä tässä artiklassa tarkoitettujen henkilöiden huollettavina oleviin lapsiin.
Edellisessä kohdassa tarkoitetuille henkilöille kuuluva irtain omaisuus, joka sijaitsee siinä maassa, jossa nämä henkilöt
oleskelevat, on vapautettu perintöverosta kyseisessä maassa; määrättäessä perintöveroa tällaisen omaisuuden katsotaan
olevan jäsenvaltiossa, jossa kyseisillä henkilöillä on verotuksellinen kotipaikka, jollei kolmansien maiden oikeuksista ja
kaksinkertaista verotusta koskevien kansainvälisten yleissopimusten määräysten soveltamisesta mahdollisesti muuta
johdu.
Tämän artiklan määräyksiä sovellettaessa ei oteta huomioon sellaista kotipaikkaa, joka on hankittu ainoastaan tehtävien
hoitamiseksi muiden kansainvälisten järjestöjen palveluksessa.

14 artikla
(aiempi 15 artikla)
Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla ja
asianomaisia toimielimiä kuultuaan unionin virkamiehiä ja muuta henkilöstöä koskevan sosiaalietuusjärjestelmän.

15 artikla
(aiempi 16 artikla)
Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla ja
kuultuaan muita toimielimiä, joita asia koskee, ne unionin virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmät, joihin sovelletaan
kokonaisuudessaan tai osittain 11 artiklan, 12 artiklan toisen kohdan sekä 13 artiklan määräyksiä.
Virkamiesten ja muun näihin ryhmiin kuuluvan henkilöstön nimet, ura-alueet ja osoitteet toimitetaan määräajoin
tiedoksi jäsenvaltioiden hallituksille.
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VI LUKU

Kolmansien maiden euroopan unioniin perustettujen edustustojen erioikeudet ja vapaudet
16 artikla
(aiempi 17 artikla)
Jäsenvaltio, jonka alueella unionin päämaja sijaitsee, myöntää unioniin akkreditoiduille kolmansien valtioiden
edustustoille tavanomaiset diplomaattiset erioikeudet ja vapaudet.
VII LUKU

Yleiset määräykset
17 artikla
(aiempi 18 artikla)
Unionin virkamiehille ja muulle henkilöstölle myönnetään erioikeudet, vapaudet ja helpotukset yksinomaan unionin
etuun liittyen.
Kunkin unionin toimielimen on kumottava virkamiehelle tai muulle henkilöstölle myönnetty vapaus silloin kun toimielin
katsoo, että tämä kumoaminen ei ole ristiriidassa unionin edun kanssa.

18 artikla
(aiempi 19 artikla)
Tämän pöytäkirjan soveltamiseksi unionin toimielimet toimivat yhteistyössä kyseisten jäsenvaltioiden vastuussa olevien
viranomaisten kanssa.

19 artikla
(aiempi 20 artikla)
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaan sovelletaan 11–14 artiklaa sekä 17 artiklaa.
Niitä sovelletaan myös komission jäseniin.

20 artikla
(aiempi 21 artikla)
Euroopan unionin tuomioistuimen tuomareihin, julkisasiamiehiin, kirjaajiin sekä avustaviin esittelijöihin sovelletaan
11–14 artiklaa sekä 17 artiklaa, tämän kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntöä
koskevan pöytäkirjan 3 artiklan soveltamista, joka koskee tuomareiden ja julkisasiamiesten lainkäytöllistä koskemat
tomuutta.

21 artikla
(aiempi 22 artikla)
Tätä pöytäkirjaa sovelletaan myös Euroopan investointipankkiin, sen toimielinten jäseniin, sen henkilöstöön sekä sen
toimintaan osallistuviin jäsenvaltioiden edustajiin, tämän kuitenkaan rajoittamatta pankin perussääntöä koskevan
pöytäkirjan määräysten soveltamista.
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Euroopan investointipankki vapautetaan myös kaikista veroista ja veronluonteisista maksuista sen pääomaa korotettaessa
sekä erilaisista niihin mahdollisesti liittyvistä muodollisuuksista valtiossa, jossa pankin päämaja sijaitsee. Pankin
lakkauttamisen tai selvitystilaan asettamisen yhteydessä ei kanneta veroa. Pankin tai sen toimielinten perussäännön
mukaisesti harjoittama toiminta ei liioin ole liikevaihtoveron alaista.
22 artikla
(aiempi 23 artikla)
Tätä pöytäkirjaa sovelletaan myös Euroopan keskuspankkiin, sen toimielinten jäseniin ja sen henkilöstöön, tämän
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan keskuspankkijärjestelmästä ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn
pöytäkirjan määräysten soveltamista.
Euroopan keskuspankki vapautetaan kaikista veroista ja veronluonteisista maksuista sen pääomaa korotettaessa sekä
erilaisista siihen mahdollisesti liittyvistä muodollisuuksista valtiossa, jossa pankin päämaja sijaitsee. Pankin ja sen
toimielinten Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön mukaisesti harjoittama
toiminta ei ole liikevaihtoveron alaista.
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LIITTEEN II lisäys
YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT EUROOPAN UNIONIN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA TEHDYN
PÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISESTA SVEITSISSÄ

1. Soveltamisen ulottaminen Sveitsiin
Aina kun Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa, jäljempänä ’pöytäkirja’, viitataan
jäsenvaltioihin, viittausten katsotaan koskevan myös Sveitsiä, jollei seuraavissa säännöksissä muuta sovita.
2. Tukiviraston vapauttaminen välillisistä veroista (arvonlisävero mukaan luettuna)
Sveitsin ulkopuolelle vietävät tavarat ja palvelut eivät kuulu Sveitsin arvonlisäveron piiriin. Tavarat ja palvelut, jotka
toimitetaan tukivirastolle Sveitsissä tukiviraston virkakäyttöön, vapautetaan arvonlisäverosta pöytäkirjan 3 artiklan toisen
kohdan mukaisesti veronpalautuksen muodossa. Vapautus arvonlisäverosta myönnetään, jos tavaroiden ja palvelujen
laskussa tai vastaavassa asiakirjassa mainittu tosiasiallinen ostohinta on yhteensä vähintään 100 Sveitsin frangia (verot
mukaan luettuna).
Arvonlisäveron palautusta varten Sveitsin veroviranomaisten arvonlisäveroasioista vastaavalle osastolle (l'Administration
fédérale des contributions, Division principale de la TVA) esitetään tähän tarkoitetut sveitsiläiset lomakkeet. Hakemukset
käsitellään periaatteessa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun korvaushakemus ja siihen liittyvät tarvittavat todisteet on
jätetty käsiteltäväksi.
3. Tukiviraston henkilöstöä koskevien määräysten soveltamista koskeva menettely
Pöytäkirjan 12 artiklan toisen kohdan soveltamiseksi Sveitsi vapauttaa oman lainsäädäntönsä periaatteita noudattaen
niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan
yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan toisen kohdan ja 14 artiklan
määräyksiä 25 päivänä maaliskuuta 1969 annetun asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 (1) 2 artiklassa
tarkoitetut tukiviraston virkamiehet ja muun henkilöstön liittovaltion ja kantonien veroista sekä kunnallisista veroista
sellaisten palkkojen ja palkkioiden osalta, jotka EU maksaa ja joista EU perii veroa omaan lukuunsa.
Sveitsiä ei katsota jäsenvaltioksi edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla sovellettaessa pöytäkirjan 13 artiklaa.
EU:n virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavaan sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvat tukiviraston virkamiehet ja
muu henkilöstö sekä heidän perheenjäsenensä eivät ole velvoitettuja kuulumaan Sveitsin sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.
Euroopan unionin tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät tukiviraston tai
Euroopan komission ja niiden henkilöstön välisiin suhteisiin Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstö
sääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen ja muiden työehdoista annettujen EU:n
säädösten soveltamisen osalta.

(1) EYVL L 74, 27.3.1969, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 371/2009 (EUVL L 121,
15.5.2009, s. 1).
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LIITE III
TUKIVIRASTON TOIMINTAAN OSALLISTUVIA SVEITSILÄISIÄ OSANOTTAJIA KOSKEVA VARAINHOIDON
VALVONTA

1 artikla
Suora viestintä
Tukivirasto ja Euroopan komissio ovat suoraan yhteydessä kaikkiin niihin Sveitsiin sijoittautuneisiin henkilöihin tai
elimiin, jotka osallistuvat tukiviraston toimintaan joko sopimuspuolina, tukiviraston jonkin ohjelman osanottajina,
tukiviraston tai EU:n talousarviosta suoritettujen maksujen saajina tai alihankkijoina. Nämä voivat toimittaa suorfaan
Euroopan komissiolle ja tukivirastolle asiaan liittyvät tiedot ja kaiken aineiston, jotka ne ovat velvollisia toimittamaan
tässä järjestelyasiakirjassa tarkoitettujen asiakirjojen sekä niitä sovellettaessa tehtyjen sopimusten ja päätösten perusteella.

2 artikla
Tarkastukset
1.
Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom)
N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU, Euratom) N:o 966/2002 (1), Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta
annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon
puiteasetuksesta 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (2) sekä
muiden tässä järjestelyasiakirjassa tarkoitettujen asiakirjojen mukaisesti sopimuksissa ja päätöksissä, jotka tehdään
Sveitsiin sijoittautuneiden edunsaajien kanssa, voidaan määrätä, että tukiviraston ja Euroopan komission virkailijat tai
muut näiden valtuuttamat henkilöt voivat milloin tahansa suorittaa kyseisten edunsaajien tai niiden alihankkijoiden
toimitiloissa tieteellisiä, rahoitukseen liittyviä, teknisiä tai muita tarkastuksia.
2.
Tarkastusten suorittamiseksi tukiviraston ja Euroopan komission virkailijoilla ja muilla näiden valtuuttamilla
henkilöillä on oltava asianmukaiset mahdollisuudet tutustua toimitiloihin, töihin ja asiakirjoihin sekä kaikkiin, myös
sähköisessä muodossa oleviin, tietoihin. Tämä oikeus toistetaan selvästi sopimuksissa, jotka tehdään tässä järjestelyasia
kirjassa tarkoitettuja asiakirjoja sovellettaessa.
3.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on samat oikeudet kuin Euroopan komissiolla.

4.
Tarkastukset voidaan tehdä viiden vuoden kuluessa tämän järjestelyasiakirjan voimassaolon päättymisestä tai
asianomaisissa sopimuksissa tai päätöksissä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.
5.
Sveitsin valtiontalouden tarkastusvirastolle (Contrôle fédéral des finances) ilmoitetaan ennakolta Sveitsissä
suoritettavista tarkastuksista. Ilmoittaminen ei kuitenkaan ole oikeudellinen edellytys tarkastusten suorittamiselle.

3 artikla
Paikalla tehtävät tarkastukset
1.
Tämän järjestelyasiakirjan yhteydessä Euroopan komissiolla (Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF) on valtuudet
suorittaa Sveitsissä paikalla tarkastuksia ja todentamisia Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (Euratom, EY)
N:o 2185/96 (3) säädettyjen ehtojen mukaisesti.
(1) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY, Euratom) N:o 652/2008
(EUVL L 181, 10.7.2008, s. 23).
(3) EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.
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2.
Euroopan komissio valmistelee ja johtaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset tiiviissä yhteistyössä Sveitsin
valtiontalouden tarkastusviraston tai muiden sen nimeämien Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joille on
ilmoitettava hyvissä ajoin tarkastusten ja todentamisten aihe, tavoite ja oikeusperusta, jotta tarkastukseen voidaan antaa
kaikki tarvittava apu. Tätä varten Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten virkailijat voivat osallistua paikalla tehtäviin
tarkastuksiin ja todentamisiin.
3.
Jos asiasta vastaavat Sveitsin viranomaiset niin toivovat, ne voivat suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset ja
todentamiset yhdessä Euroopan komission kanssa.
4.
Jos ohjelman osanottajat vastustavat paikalla suoritettavaa tarkastusta tai todentamista, Sveitsin viranomaisten on
tarjottava kansallisten säännöstensä mukaisesti Euroopan komission tarkastajille tarvittavaa apua, jotta nämä voivat
suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset.
5.
Euroopan komissio ilmoittaa mahdollisimman pian Sveitsin valtiontalouden tarkastusvirastolle kaikki
väärinkäytöksiä koskevat tosiseikat ja epäilyt, jotka ovat tulleet sen tietoon suoritettaessa paikalla tehtävää tarkastusta tai
todentamista. Euroopan komission on aina ilmoitettava edellä tarkoitetulle viranomaiselle tarkastusten ja todentamisten
tulokset.

4 artikla
Tiedotus ja kuuleminen
1.
Tämän liitteen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi Sveitsin ja EU:n toimivaltaiset viranomaiset
vaihtavat tietoja säännöllisesti ja järjestävät kuulemisia toisen sopimuspuolen niin pyytäessä.
2.
Sveitsin toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat tukivirastolle ja Euroopan komissiolle viipymättä kaikista tietoonsa
saamista seikoista, jotka antavat aihetta epäillä, että tässä järjestelyasiakirjassa tarkoitettuja asiakirjoja sovellettaessa
tehtyjen sopimusten tekemiseen ja täytäntöönpanoon liittyy väärinkäytöksiä.

5 artikla
Luottamuksellisuus
Kaikki tämän liitteen nojalla toimitetut ja saadut tiedot, niiden muodosta riippumatta, kuuluvat ammattisalaisuuden
piiriin ja niillä on sama tietosuoja, joka vastaaville tiedoille on säädetty Sveitsin lainsäädännössä ja EU:n toimielimiin
sovellettavissa vastaavissa säännöksissä. Kyseisiä tietoja saa ilmaista vain niille henkilöille, joiden on ne tehtäviensä vuoksi
tunnettava EU:n toimielimissä, jäsenvaltioissa tai Sveitsissä, ja niitä saa käyttää vain sopimuspuolten taloudellisten etujen
tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi.

6 artikla
Hallinnolliset toimenpiteet ja seuraamukset
Rajoittamatta Sveitsin rikoslain soveltamista tukivirasto ja Euroopan komissio voivat määrätä hallinnollisia toimenpiteitä
ja seuraamuksia unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun asetuksen (EU, Euratom)
N:o 966/2012 (1), unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 29 päivänä lokakuuta 2012 annetun komission
delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (2) ja Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18 päivänä
joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (3) mukaisesti.
(1) EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1.
(3) EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.
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7 artikla
Perintä ja täytäntöönpano
Tukiviraston tai Euroopan komission tekemät, tämän järjestelyasiakirjan soveltamisalaan kuuluvat päätökset, jotka
koskevat jonkin muun subjektin kuin valtion maksuvelvoitetta, ovat Sveitsissä täytäntöönpanokelpoisia. Täytäntöönpano
määräyksen antaa Sveitsin hallituksen nimeämä viranomainen, joka tarkastaa ainoastaan määräyksen oikeellisuuden ja
ilmoittaa asiasta viipymättä komissiolle. Täytäntöönpanoon sovelletaan Sveitsin menettelysääntöjä. Täytäntöönpano
määräyksen muodostavan päätöksen lainvoimaisuutta valvoo Euroopan unionin tuomioistuin.
Euroopan unionin tuomioistuimen välityslausekkeen nojalla antamat tuomiot ovat täytäntöönpanokelpoisia samoilla
ehdoilla.
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ASETUKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/345,
annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016,
konttien liikkeistä saatujen tietojen ilmoittamistiheydestä, tietojen muodosta ja tietojen toimitustavasta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviran
omaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen
varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 (1) ja erityisesti sen
18 c artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 515/97 säädetään, että rahdinkuljettajien on toimitettava komission hallinnoimaan CSMrekisteriin konttien liikkeitä koskevia tietoja asetuksen 18 a artiklan 6 kohdassa lueteltujen tapahtumien osalta,
mutta vain jos ne ovat tiedot ilmoittavan rahdinkuljettajan tiedossa ja jos tällaisia tapahtumia koskevat tiedot on
tuotettu, kerätty tai viety niiden sähköisiin tietokantoihin.

(2)

Jotta voidaan varmistaa konttien liikkeitä koskevien tietojen oikea-aikainen analyysi, turvata kyseisten tietojen
esteetön siirtyminen meriliikenteen harjoittajilta CSM-rekisteriin ja taata, että tietojen koodaamistapojen
moninaisuus pysyy hallittavalla tasolla, on määritettävä CSM-tietojen ilmoittamistiheys, muoto ja toimitustapa.

(3)

Konttiliikenteen volyymin ja säännöllisten muutosten vuoksi petosten tosiasiallinen havaitseminen riippuu pitkälti
siitä, että konttien epäilyttävät liikkeet havaitaan ajoissa. Jotta voidaan varmistaa, että saatuja tietoja käytetään
tehokkaasti sen riskin rajoittamiseen, että epäilyttävät kuljetukset siirretään määrittelemättömään paikkaan ennen
kuin ne on voitu tosiasiallisesti havaita, rahdinkuljettajat olisi velvoitettava toimittamaan CSM-tiedot CSMrekisteriin viimeistään 24 tunnin kuluttua siitä, kun ne on tuotettu, kerätty tai viety rahdinkuljettajan sähköiseen
tietokantaan.

(4)

Toimialalle aiheutuvan taloudellisen rasituksen vähentämiseksi ja CSM-tietojen toimittamisen helpottamiseksi
rahdinkuljettajat olisi velvoitettava käyttämään jompaakumpaa tärkeimmistä standardeista, jotka ovat ANSI ASC
X12 ja UN/EDIFACT. ANSI ASC X12 on American National Standards Instituten (ANSI) organisaatioiden välisen
tiedonsiirron (EDI) protokolla, kun taas UN/EDIFACT on Yhdistyneiden kansakuntien kehittämä EDI-standardi.
Tällaisten standardien käytön pitäisi vähentää rahdinkuljettajille aiheutuvia täytäntöönpanokustannuksia, koska
niiden katsotaan olevan yleismaailmallisesti käytössä merenkulkualan organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa.

(5)

Jotta voidaan varmistaa tietojen turvallinen toimittaminen ja taata toimitettujen tietojen luottamuksellisuuden ja
eheyden asianmukainen taso, CSM-tietojen toimittamisessa olisi käytettävä Internet Engineering Task Forcen
(IETF) suunnittelemaa SFTP-protokollaa (Secure Shell File Transfer Protocol). Tämä toimitustapa takaa vaaditun
turvallisuustason, ja toimiala pitää sitä hyväksyttävänä täytäntöönpanon toteuttamiskelpoisuuden kannalta.
Täytäntöönpanokustannusten alentamiseksi rahdinkuljettajilla olisi oltava mahdollisuus käyttää myös muita
toimitustapoja sillä ehdolla, että ne takaavat SFTP-protokollaan verrattavan tietoturvatason.

(6)

CSM-tietojen toimittamiseen liittyvän taloudellisen rasituksen vähentämiseksi rahdinkuljettajien pitäisi voida
toimittaa kaikki tuotetut, kerätyt tai niiden sähköisiin tietokantoihin viedyt CSM-tiedot valikoimatta tiettyjä CSMtietoja. Tällaisissa tapauksissa komissiolla ja jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla pitäisi olla oikeus
tarkastella ja käyttää kyseisiä tietoja asetuksen (EY) N:o 515/97 säännösten mukaisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksella (EY) N:o 515/97 perustetun komitean lausunnon
mukaiset,

(1) EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1.
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
CSM-tietojen ilmoittamistiheys
Rahdinkuljettajien on toimitettava tuotetut, kerätyt tai niiden sähköisiin tietokantoihin viedyt täydelliset CSM-tiedot CSMrekisteriin viimeistään 24 tunnin kuluttua siitä, kun ne on syötetty rahdinkuljettajan sähköisiin tietokantoihin.
Asetuksen (EY) N:o 515/97 18 a artiklan 5 kohdassa tarkoitetut aikaisemmat CSM-tiedot on toimitettava 24 tunnin
kuluessa siitä, kun ensimmäiset sellaiset CSM-tiedot on tuotettu tai kerätty rahdinkuljettajan sähköisiin tietokantoihin,
joista käy ilmi, että kontti on tarkoitus tuoda unionin tullialueelle.
2 artikla
CSM-tietojen muoto
Rahdinkuljettajien on ilmoitettava CSM-tiedot ANSI ASC X12- tai UN/EDIFACT-standardin mukaisesti.
3 artikla
CSM-tietojen toimitustapa
1.

Rahdinkuljettajien on toimitettava CSM-tiedot käyttäen SFTP-protokollaa (Secure Shell File Transfer Protocol).

Rahdinkuljettajat voivat käyttää CSM-tietojen toimittamiseen muitakin tapoja, jos kyseiset tavat takaavat SFTPprotokollaan verrattavan turvallisuustason.
2.

CSM-tietojen toimittamisessa voidaan käyttää joko

a) yksittäisten CSM-tietojen valikoivaa ilmoittamista asetuksen (EY) N:o 515/97 18 a artiklan 6 kohdan mukaisesti tai
b) kaikkien tuotettujen, kerättyjen tai rahdinkuljettajan sähköisiin tietokantoihin vietyjen CSM-tietojen toimittamista
yksittäisiä CSM-tietoja valikoimatta.
Jos rahdinkuljettaja toimittaa CSM-tiedot b alakohdan mukaisesti, se hyväksyy, että komissiolla ja jäsenvaltioilla on
oikeus tarkastella ja käyttää kyseisiä tietoja asetuksessa (EY) N:o 515/97 säädettyjen ehtojen mukaisesti.
4 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2016.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/346,
annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016,
tullitietojärjestelmään sisällytettävien tietojen määrittämisestä
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviran
omaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen
varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 (1) ja erityisesti sen
25 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Tullitietojärjestelmän (TTJ) tarkoituksena on tukea toimivaltaisia viranomaisia tulli- tai maatalouslainsäädäntöä
rikkovien toimien ehkäisemisessä ja tutkimisessa sekä niitä koskevissa syytetoimissa. Tavoitteen saavuttamiseksi
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset syöttävät TTJ:ään tietoja asiaankuuluvista tapahtumista, kuten
tavaroiden takavarikoinnista tai haltuunotosta. Jotta TTJ:llä voidaan jatkossakin vastata toimivaltaisten
viranomaisten tarpeisiin, järjestelmään sisällytettävien tietojen luetteloa on päivitettävä.

(2)

Jokainen TTJ:ään ilmoitettu tapahtuma sisältää joukon keskeisiä tietoja, joita tapauksen asianmukainen tulkinta
edellyttää. Jotta toimivaltaisten viranomaisten olisi helppo löytää TTJ:stä tietyt tapaukset tai tapahtumat,
järjestelmästä pitäisi voida hakea tapauksia viitetietojen perusteella. Näin ollen viitenumero on tarpeen ottaa
TTJ:ään sisällytettävien tietojen joukkoon.

(3)

Petollinen toiminta edellyttää tavallisesti yhden tai useamman henkilön aktiivista osallistumista. Mahdollisesti
petolliseen toimintaan osallistuvien henkilöiden virheetön ja yksiselitteinen tunnistaminen on äärimmäisen
tärkeää tapahtumien tutkinnan onnistumisen kannalta. Petolliseen tai mahdollisesti petolliseen toimintaan
osallistuvia yrityksiä ja henkilöitä koskevat tiedot olisi näin ollen ilmoitettava TTJ:ään.

(4)

Koska kaupallisten petosten toteuttamis- ja kätkemistapa riippuvat kuljetusvälineestä, TTJ:ään sisällytettäviin
tietoihin olisi kuuluttava yksityiskohtaiset tiedot kuljetusvälineestä.

(5)

Kuljetustapoja, jotka eivät ole taloudellisesti perusteltuja, pidetään merkityksellisinä viitteinä tietyntyyppisistä
petoksista, kuten vääristä alkuperäilmoituksista. Tästä syystä on tärkeää tietää yksityiskohdat tavaroiden kuljetus
reiteistä, koska niillä voi olla merkitystä petollisten toiminnan havaitsemisen kannalta. Näin ollen reitityksen
vaiheita koskevia tietoja pidetään olennaisina tullipetosten asianmukaisen tutkinnan kannalta, joten ne olisi
sisällytettävä TTJ:ään.

(6)

Tullit ja muut maksut vaihtelevat tavaran ominaispiirteiden mukaan. Jotta TTJ:ään ilmoitettujen tapausten tai
tapahtumien asianmukainen seuranta voidaan varmistaa, järjestelmään olisi syötettävä tapauksiin liittyvien
tavaroiden ominaisuudet.

(7)

Tavaroiden takavarikointia, menetetyksi tuomitsemista tai haltuunottoa koskevien konkreettisten tapausten
analysointi auttaa kehittämään toimenpiteitä samantyyppisten tullipetosten ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Tästä
syystä katsotaan, että TTJ:ään on tärkeää sisällyttää olennaiset tiedot takavarikoinneista, haltuunotoista ja
menetetyksi tuomitsemisista.

(8)

Asiaankuuluvien viranomaisten kaiken toiminnan pitäisi olla perusteltavissa ja näin ollen sen lähtökohtana pitäisi
olla asianmukaiset riski-indikaattorit. Tästä syystä TTJ:ään on tarpeen sisällyttää riskinarviointitiedot.

(9)

TTJ:ään syötettävät asiakirjat saattavat vaihdella huomattavasti tapauksesta riippuen. Niihin voi kuulua esimerkiksi
toimivaltaisten viranomaisten hankkimia kaupallisia asiakirjoja.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksella (EY) N:o 515/97 perustetun komitean lausunnon
mukaiset,

(1) EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1.

11.3.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tiedot
Seuraavat tiedot on sisällytettävä TTJ-tietokantaan asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklassa tarkoitettuihin luokkiin:
a) Kaikkiin asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklassa tarkoitettuihin luokkiin sisältyvät tiedot:
— tapauksen viitetiedot
— tapausta koskevat perustiedot
— asiakirjaliitteet
b) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan a alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:
— tavaroita koskevat tiedot
— asiakirjat
— takavarikointia, haltuunottoa tai menetetyksi tuomitsemista koskevat tiedot
— toimet
— riski-indikaattorit
— huomautukset
c) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan b alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:
— kuljetusvälinettä koskevat tiedot
— asiakirjat
— reitityksen vaiheet
— toimet
— riski-indikaattorit
— huomautukset
d) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan c alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:
— osallisina olevia yrityksiä koskevat tiedot
— asiakirjat
— toimet
— riski-indikaattorit
— huomautukset
e) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan d alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:
— osallisina olevia henkilöitä koskevat tiedot
— asiakirjat
— toimet
— riski-indikaattorit
— huomautukset
f) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan e alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:
— petossuuntauksia koskevat tiedot
— riski-indikaattorit
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g) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan f alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:
— käytettävissä olevaa asiantuntemusta koskevat tiedot
h) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan g alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:
— takavarikointia, haltuunottoa tai menetetyksi tuomitsemista koskevat tiedot
— toimet
— riski-indikaattorit
i) Asetuksen (EY) N:o 515/97 24 artiklan h alakohdassa tarkoitettuun luokkaan sisältyvät lisätiedot:
— takavarikointia, haltuunottoa tai menetetyksi tuomitsemista koskevat tiedot
— toimet
— riski-indikaattorit
Lisätietoja edellä mainituista tiedoista esitetään oheisessa liitteessä.
2 artikla
Kumoaminen
Kumotaan komission asetuksen (EY) N:o 696/98 (1) 2 artikla.
3 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2016.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

(1) Komission asetus (EY) N:o 696/98, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1998, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä
avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön
moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 soveltamisesta (EYVL L 96, 28.3.1998,
s. 22).
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a) TAPAUKSEN VIITETIEDOT
— Tapauksen tunnistenumero
— Asiakirjaviite
— Kansallinen viitenumero
— Yhteenveto
— Toimivaltainen yksikkö
— Yhteyshenkilö
— Päivämäärä
b) ASIAA KOSKEVAT PERUSTIEDOT
— Petoksen tyyppi
— Raportin tyyppi
— Kuljetusväline
— Tiedon laatu
c) ASIAKIRJAT
— Tyyppi
— Numero
— Rahtimaksutyyppi
— Myöntämispäivä
— Myöntämispaikka
d) — OSALLISINA OLEVIA HENKILÖITÄ KOSKEVAT TIEDOT
— Osallisuus
— Etunimi
— Sukunimi
— Sukunimi syntymähetkellä
— Peitenimi
— Sukupuoli
— Selvästi havaittavat ja muuttumattomat erityistuntomerkit
— Syntymäpaikka
— Syntymäaika
— Kansalaisuus
— Osoite
— Kadun nimi
— Kadun numero
— Postilokero
— Postinumero
— Paikkakunta
— Maa
— Puhelin/matkapuhelin
— Faksi/sähköposti
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— Henkilöasiakirjat
— Asiakirjan tyyppi
— Asiakirjan numero
— Myöntämispäivä
— Myöntämispaikka
— Maa
— Matkatavara
— Luokka
— Tyyppi
— Merkki
— Tunnistenumero
— Käsittely
— Liput
— Ostoajankohta
— Maksutapa
— Maa, jossa myönnetty
— Myöntäjä
— Matkan alkamisajankohta
— Oleskelun kesto (päivinä)
— Käteisvarat
— Ilmoitettu
— Käyttötarkoitus
— Alkuperä
— Valuutta
— Käteisvarojen tyyppi
— Summa
— Summa muunnettuna (euroiksi)
— Varoitus
e) OSALLISINA OLEVIA YRITYKSIÄ KOSKEVAT TIEDOT
— Osallisuus
— Nimi
— Toiminimi
— Rekisteröintityyppi
— Rekisterinumero (1)
— Osoite*
— Kadun nimi
— Kadun numero
— Postilokero
— Postinumero
(1) Tätä kohtaa ei voida käyttää, jos yritys on sen avulla yhdistettävissä luonnolliseen henkilöön.
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— Paikkakunta
— Maa
— Puhelin/matkapuhelin
— Faksi/sähköposti
f)

KULJETUSVÄLINETTÄ KOSKEVAT TIEDOT
6.1 KONTTI
— Tyyppi
— Numero
— Status
— Sinetin numero
— Koko

g) 6.2 MAANTIEAJONEUVO
— Tyyppi
— Rekisteröintityyppi
— Kansallisuus
— Merkki
— Rekisterikilpi
— Väri
— Painetut nimet tai logot
— Sinetin numero
h) 6.3 PIENI ALUS
— Tyyppi
— Nimi
— Lippu
— Rekisteröintisatama
— Pituus
— Pituuden yksikkö
— Vetoisuus bruttotonneina (kansainvälinen aluksenmittausyleissopimus)
— Väri
— Aluksen rekisteröintityyppi
— Aluksen rekisterinumero
i)

6.4 KAUPPA-ALUS
— Tyyppi
— Nimi
— Lippu
— Aluksen rekisteröintityyppi
— Aluksen rekisterinumero

j)

6.5 RAUTATIE
— Tyyppi
— Junan numero
— Yhtiö
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— Kansallisuus
— Vaunun numero
— Sinetin numero
k) 6.6 ILMA-ALUS
— Tyyppi
— Lennon numero
— Kuljetusmuoto
— Lentoyhtiö
— Rekisterinumero
— Rahdinkuljettaja
— Rekisterikilpi
— MRN
— Käsittely
— Sinetin numero
6.7 KURIIRIPOSTI
— Tyyppi
— Lennon numero
— Rahdinkuljettaja
— Rekisterikilpi
— MRN
l)

REITITYS
— Vaihe
— Päivämäärä
— Maa
— Paikka
— Sijainnin tyyppi
— Leveyspiiri
— Pituuspiiri
— Kuljetusväline

m) TAVAROITA KOSKEVAT TIEDOT
— Tavaran status
— Tavaran tyyppi
— Kuvaus
— Luokka
— HS-/CN-/Taric-koodi (6, 8, 10 numeroa)
— Tullimenettely
— Laskutettu kokonaissumma
— Valuutta
— Summa muunnettuna (euroiksi)
— Merkki
— Valmistaja
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— Määrä
— Yksikkö
— Bruttopaino
— Volyymi
— Nettopaino
— Etiketit/varoitukset (pakkaukseen merkityt tai kiinnitetyt)
— varoitus
8.1 LISÄKENTÄT: TUPAKKA
— Tuotelaji
8.2 LISÄKENTÄT: HUUMAUSAINEIDEN LÄHTÖAINEET
— Huumelaji
— Määrä
— Yksikkö
— Logot
8.3 LISÄKENTÄT: KÄTEISVARAT
— Käyttötarkoitus
— Alkuperä
— Summa
— Käteisvarojen tyyppi
— Määrä
n) TAKAVARIKOINTIA, HALTUUNOTTOA TAI MENETETYKSI TUOMITSEMISTA KOSKEVAT TIEDOT
— Status
— Päivämäärä
— Maa
— Sijainnin tyyppi
— Takavarikointipaikka
— Leveyspiiri
— Pituuspiiri
— Toimintatapa
— Kätkemistapa
— Kätkemisen yksityiskohdat
— Toimivaltainen yksikkö
o) TOIMET
— Pyydetyt toimet
— Toimien syy
— Epäilty toimintatapa
— Epäilty kätkemistapa
— Toteutetut toimet
— Päivämäärä
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p) RISKI-INDIKAATTORIT
q) HUOMAUTUKSET
— Huomautus
r) ASIAKIRJALIITTEET
— Viite
s) PETOSSUUNTAUKSIA KOSKEVAT TIEDOT
t)

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAA ASIANTUNTEMUSTA KOSKEVAT TIEDOT
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/347,
annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016,
sisäpiiriluettelojen tarkkaa muotoa ja päivitystapaa koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta
16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 (1) ja erityisesti
sen 18 artiklan 9 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Liikkeeseenlaskijoiden, päästöoikeuksien markkinoilla toimivien markkinaosapuolten, huutokauppapaikkojen,
huutokaupanpitäjien ja huutokauppatarkkailijan tai muiden niiden puolesta tai lukuun toimivien henkilöiden on
asetuksen (EU) N:o 596/2014 18 artiklan mukaan laadittava sisäpiiriluetteloja ja pidettävä ne ajan tasalla tarkkaa
muotoa noudattaen.

(2)

Tarkan muodon vahvistamisen, vakiomallien käyttö mukaan luettuna, pitäisi helpottaa asetuksessa (EU)
N:o 596/2014 säädetyn sisäpiiriluettelojen laatimista ja päivittämistä koskevan vaatimuksen yhdenmukaista
soveltamista. Lisäksi sen avulla voitaisiin varmistaa, että toimivaltaiset viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot
voidakseen tehtävänsä mukaisesti suojata rahoitusmarkkinoiden luotettavuutta ja tutkia markkinoiden mahdollista
väärinkäyttöä.

(3)

Koska yhteisössä voi olla samanaikaisesti monenlaisia sisäpiiritietoja, sisäpiiriluetteloissa olisi täsmennettävä,
mihin sisäpiiritietoihin liikkeeseenlaskijoiden, päästöoikeuksien markkinoilla toimivien markkinaosapuolten,
huutokauppapaikkojen, huutokaupanpitäjien ja huutokauppatarkkailijan palveluksessa olevilla henkilöillä on ollut
pääsy (onko esimerkiksi kyse sopimuksesta, hankkeesta, yritystapahtumasta tai rahoitusalan tapahtumasta,
tilinpäätöksen julkaisemisesta tai tulosvaroituksista). Tätä varten kaikki sisäpiiritiedot olisi jaoteltava sisäpiiri
luettelossa erillisiin osioihin. Kussakin osiossa olisi lueteltava kaikki henkilöt, joilla on pääsy tiettyyn samaan
sisäpiiritietoon.

(4)

Jotta samoja henkilöitä ei merkittäisi useita kertoja sisäpiiriluettelojen eri osioihin, liikkeeseenlaskijat, päästöoi
keuksien markkinoilla toimivat markkinaosapuolet, huutokauppapaikat, huutokaupanpitäjät ja huutokauppa
tarkkailija tai niiden puolesta tai lukuun toimivat henkilöt voivat päättää laatia sisäpiiriluettelon täydennysosion,
jota kutsutaan pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaksi osioksi ja joka on luonteeltaan erilainen kuin sisäpiiriluettelon
muut osiot, koska sitä ei ole luotu tietyn sisäpiiritiedon olemassaolon perusteella, sekä pitää sitä ajan tasalla. Siinä
tapauksessa pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaan osioon olisi merkittävä ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla tehtävänsä
tai asemansa luonteen vuoksi on jatkuvasti pääsy kaikkiin liikkeeseenlaskijalla, päästöoikeuksien markkinoilla
toimivalla markkinaosapuolella, huutokauppapaikalla, huutokaupanpitäjällä tai huutokauppatarkkailijalla oleviin
sisäpiiritietoihin.

(5)

Sisäpiiriluettelon olisi periaatteessa sisällettävä henkilötietoja, jotka helpottavat sisäpiiriläisten tunnistamista.
Näihin tietoihin olisi kuuluttava asianomaisten henkilöiden syntymäaika, henkilökohtainen osoite ja tarvittaessa
kansallinen henkilötunnus.

(6)

Sisäpiiriluettelossa olisi myös oltava tietoja, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa tutkimuksia,
analysoida nopeasti sisäpiiriläisten kaupankäyntiin liittyvää käyttäytymistä, havaita sisäpiiriläisten ja epäilyttävään
kaupankäyntiin osallistuvien henkilöiden väliset yhteydet ja tunnistaa niiden väliset kontaktit kriittisinä aikoina.
Tältä osin puhelinnumerot ovat olennaisen tärkeitä, koska ne antavat toimivaltaiselle viranomaiselle

(1) EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1.
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mahdollisuuden toimia nopeasti ja pyytää tarvittaessa tietoliikennetietoja. Lisäksi tällaiset tiedot olisi toimitettava
jo alussa, jotta tutkimuksen luotettavuus ei vaarantuisi sen vuoksi, että toimivaltaisen viranomaisen on
käännyttävä tutkimuksen aikana uudelleen liikkeeseenlaskijan, päästöoikeuksien markkinoilla toimivan markkina
osapuolen, huutokauppapaikan, huutokaupanpitäjän tai huutokauppatarkkailijan puoleen pyytääkseen lisätietoja.

(7)

Jotta varmistettaisiin, että sisäpiiriluettelo voidaan antaa pyynnöstä mahdollisimman pian toimivaltaisen
viranomaisen saataville, ja jotta tutkimusta ei vaarannettaisi sen vuoksi, että tietoja on pyydettävä sisäpiiriluettelon
henkilöiltä, sisäpiiriluettelo olisi laadittava sähköisessä muodossa ja päivitettävä viipymättä aina, kun jokin
asetuksessa (EU) N:o 596/2014 mainituista päivitystä vaativista tilanteista tapahtuu.

(8)

Käyttämällä toimivaltaisten viranomaisten määrittämiä sähköisiä muotoja sisäpiiriluettelojen toimittamiseen
voitaisiin myös vähentää toimivaltaisten viranomaisten, liikkeeseenlaskijoiden, päästöoikeuksien markkinoilla
toimivien markkinaosapuolten, huutokauppapaikkojen, huutokaupanpitäjien tai huutokauppatarkkailijan sekä
niiden puolesta tai lukuun toimivien henkilöiden hallinnollista rasitusta. Sähköisten muotojen ansiosta sisäpiiri
luettelon tiedot voitaisiin pitää luottamuksellisina, ja unionin lainsäädännössä vahvistettuja henkilötietojen
käsittelyä ja siirtoa koskevia sääntöjä voitaisiin noudattaa.

(9)

Pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimivat liikkeeseenlaskijat on kuitenkin vapautettu sisäpiiriluettelojen laatimisesta
ja ajan tasalla pitämisestä, eli ne voivat tuottaa ja säilyttää tällaisia tietoja muussa kuin sähköisessä muodossa, jota
tässä asetuksessa vaaditaan muilta liikkeeseenlaskijoilta; siksi pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimivia liikkeeseen
laskijoita ei saisi velvoittaa käyttämään sähköistä muotoa, kun ne toimittavat sisäpiiriluetteloja toimivaltaisille
viranomaisille. Vastaavasti on asianmukaista olla vaatimatta tiettyjen henkilötietojen toimittamista, jos tällaiset
tiedot eivät ole kyseisten liikkeeseenlaskijoiden saatavilla ajankohtana, jona sisäpiiriluetteloa pyydetään. Sisäpiiri
luettelot olisi joka tapauksessa toimitettava tavalla, jolla varmistetaan tietojen kattavuus, luottamuksellisuus ja
oikeellisuus.

(10)

Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinavira
nomainen on toimittanut komissiolle.

(11)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana
olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia
ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (1) 37
artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

(12)

Rahoitusmarkkinoiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen, että tämä asetus tulee voimaan
kiireellisesti ja että tässä asetuksessa annettuja säännöksiä sovelletaan samasta päivämäärästä lähtien kuin
asetuksessa (EU) N:o 596/2014 annettuja säännöksiä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan
’sähköisillä välineillä’ tietoja sähköisesti käsitteleviä (mukaan luettuna digitaalinen pakkaaminen), tallentavia ja siirtäviä
laitteita, jotka käyttävät kaapeleita, radioaaltoja, optisia tekniikoita tai muita elektromagneettisia välineitä.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomai
sen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission
päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
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2 artikla

Sisäpiiriluettelon laatimis- ja päivittämismuoto

1.
Liikkeeseenlaskijoiden, päästöoikeuksien markkinoilla toimivien markkinaosapuolten, huutokauppapaikkojen,
huutokaupanpitäjien ja huutokauppatarkkailijan tai niiden puolesta tai lukuun toimivien henkilöiden on varmistettava,
että niiden sisäpiiriluettelo on jaettu erillisiin osioihin, jotka liittyvät erityyppisiin sisäpiiritietoihin. Sisäpiiriluetteloon on
lisättävä uusia osioita, kun havaitaan uutta asetuksen (EU) N:o 596/2014 7 artiklan mukaista sisäpiiritietoa.

Sisäpiiriluettelon kussakin osiossa on oltava ainoastaan sellaisia henkilöitä koskevia tietoja, joilla on pääsy kyseiseen
osioon liittyviin sisäpiiritietoihin.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt voivat lisätä sisäpiiriluetteloonsa täydennysosion, joka sisältää tiedot
sellaisista henkilöistä, joilla on jatkuvasti pääsy kaikkiin sisäpiiritietoihin, jäljempänä ’pysyvät sisäpiiriläiset’.

Pysyviä sisäpiiriläisiä koskevia tietoja, jotka sisältyvät ensimmäisessä alakohdassa mainittuun täydennysosioon, ei saa
sisällyttää 1 kohdassa tarkoitettuihin sisäpiiriluettelon muihin osioihin.

3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden on laadittava sisäpiiriluettelo ja pidettävä se ajan tasalla sähköisessä
muodossa liitteessä I olevan mallin 1 mukaisesti.

Jos sisäpiiriluettelo sisältää 2 kohdassa tarkoitetun täydennysosion, 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden on laadittava
kyseinen osio ja pidettävä se ajan tasalla sähköisessä muodossa liitteessä I olevan mallin 2 mukaisesti.

4.

Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla sähköisillä muodoilla on aina varmistettava

a) sisäpiiriluettelon sisältämien tietojen luottamuksellisuus huolehtimalla siitä, että sisäpiiriluetteloon pääsy rajoitetaan
selkeästi yksilöityihin henkilöihin, jotka kuuluvat kyseisen liikkeeseenlaskijan, päästöoikeuksien markkinoilla toimivan
markkinaosapuolen, huutokauppapaikan, huutokaupanpitäjän ja huutokauppatarkkailijan tai niiden puolesta tai
lukuun toimivien henkilöiden piiriin ja jotka tarvitsevat tämän pääsyn tehtävänsä tai asemansa luonteen vuoksi;
b) sisäpiiriluettelon sisältämien tietojen oikeellisuus;
c) pääsy sisäpiiriluettelon aiempiin versioihin ja niiden hakeminen.
5.
Edellä 3 kohdassa tarkoitettu sisäpiiriluettelo on toimitettava käyttämällä toimivaltaisen viranomaisen määrittämiä
sähköisiä välineitä. Toimivaltaiset viranomaiset julkaisevat verkkosivustollaan sähköiset välineet, joita on käytettävä.
Sähköisten välineiden avulla varmistetaan, että tietojen kattavuus, oikeellisuus ja luottamuksellisuus säilytetään
tiedonsiirron aikana.

3 artikla

Pk-yritysten kasvumarkkinoilla toimivat liikkeeseenlaskijat

Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 596/2014 18 artiklan 6 kohdan b alakohtaa liikkeeseenlaskijan, jonka rahoitusvälineet
on otettu kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinoilla, on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tämän
pyynnöstä liitteessä II olevan mallin mukainen sisäpiiriluettelo sellaisessa muodossa, jolla varmistetaan, että tietojen
kattavuus, oikeellisuus ja luottamuksellisuus säilytetään tiedonsiirron aikana.
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4 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 3 päivästä heinäkuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2016.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

11.3.2016

LIITE I
MALLI 1

Sisäpiiriluettelo: osio, joka koskee [sopimuskohtaisen tai tapahtumaperusteisen sisäpiiritiedon nimi]
Päivämäärä ja kellonaika (jona tämä sisäpiiriluettelon osio on luotu eli jona tämä sisäpiiritieto on yksilöity): [vvvv-kk-pp; hh:mm UTC (koordinoitu yleisaika)]
FI

Päivämäärä ja kellonaika (viimeisin päivitys): [vvvv-kk-pp, hh:mm UTC (koordinoitu yleisaika)]
Päivämäärä, jona lähetetty toimivaltaiselle viranomaiselle [vvvv-kk-pp]

Sisäpiiri
läisen
etunimi
(-nimet)

Sisäpiiri
läisen
syntymä
sukunimi
(-nimet)
(jos eri)

Työpaikan puhe
linnumero
(-numerot)
(ohivalinta- ja
matkapuhelinnu
merot)

[Teksti]

[Teksti]

[Numerot (il
man välejä)]

Yrityksen nimi
ja osoite

[Liikkeeseenlas
kijan / päästöoi
keuksien mark
kinoilla toimi
van markkina
osapuolen /
huutokauppa
paikan / huuto
kauppatarkkaili
jan tai sisäpiirin
kolmannen osa
puolen osoite]

Tehtävä ja syy,
miksi sisäpiiri
läinen

Pääsy saatu
(päivämäärä ja
kellonaika, jona
henkilö on saanut
pääsyn sisäpiiri
tietoon)

[Teksti, jossa
[vvvv-kk-pp,
kuvataan rooli, hh:mm UTC]
tehtävä ja luet
telossa olemisen
peruste]

Pääsy päättynyt
(päivämäärä ja
kellonaika, jona
henkilön pääsy
sisäpiiritietoon on
päättynyt)

[vvvv-kk-pp,
hh:mm UTC]

Synty
mäaika

[vvvvkk-pp]

Kansal
linen
henkilö
tunnus
(tapauk
sen mu
kaan)

Henkilökoh
taiset puhelinnu
merot (kotinu
mero ja henkilö
kohtainen matka
puhelinnumero)

[Numero [Numerot (il
man välejä)]
ja/tai
teksti]

Täydellinen kotio
soite: katuosoite ja
numero; paikka
kunta; postinumero;
maa)

[Teksti: sisäpiiriläi
sen tarkka henki
lökohtainen osoite
— katuosoite ja
numero
— paikkakunta
— postinumero
— maa]
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[Teksti]

Sisäpiiri
läisen
sukunimi
(-nimet)
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MALLI 2

Sisäpiiriluettelon pysyviä sisäpiiriläisiä koskeva osio
Päivämäärä ja kellonaika (jona pysyviä sisäpiiriläisiä koskeva osio on luotu) [vvvv-kk-pp, hh:mm UTC (koordinoitu yleisaika)]
Päivämäärä ja kellonaika (viimeisin päivitys): [vvvv-kk-pp, hh:mm UTC (koordinoitu yleisaika)]

FI

Päivämäärä, jona lähetetty toimivaltaiselle viranomaiselle [vvvv-kk-pp]

Sisäpiiri
läisen
etunimi
(-nimet)

[Teksti]

Sisäpiiri
läisen suku
nimi
(-nimet)

Sisäpiiri
läisen
syntymäsu
kunimi
(-nimet)
(jos eri)

[Teksti]

[Teksti]

Työpaikan puhe
linnumero
(-numerot) (ohiva
linta- ja matkapu
helinnumerot)

[Liikkeeseenlaski
jan / päästöoi
keuksien markki
noilla toimivan
markkinaosapuo
len / huutokaup
papaikan / huu
tokauppatarkkai
lijan tai sisäpiirin
kolmannen osa
puolen osoite]

[Teksti, jossa ku
vataan rooli, teh
tävä ja luettelossa
olemisen peruste]

Lisätty
(päivämäärä ja kel
lonaika, jona hen
kilö on lisätty pysy
viä sisäpiiriläisiä
koskevaan osioon)

[vvvv-kk-pp, hh:
mm UTC]

Syntymä
aika

[vvvv-kkpp]

Kansallinen
henkilö
tunnus
(tapauksen
mukaan)

[Numero
ja/tai
teksti]

Henkilökohtaiset
puhelinnumerot
(kotinumero ja
henkilökohtainen
matkapuhelinnu
mero)

[Numerot (ilman
välejä)]

Täydellinen kotio
soite
katuosoite ja nu
mero; paikkakunta;
postinumero; maa)

[Teksti] [Teksti: si
säpiiriläisen tarkka
henkilökohtainen
osoite
— katuosoite ja
numero
— paikkakunta
— postinumero
— maa]

Euroopan unionin virallinen lehti

[Numerot (ilman
välejä)]

Yrityksen nimi ja
osoite

Tehtävä ja syy,
miksi sisäpiiri
läinen
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Malli sisäpiiriluetteloa varten, joka pk-yritysten kasvumarkkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettujen rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoiden on toimitettava

11.3.2016

LIITE II

Päivämäärä ja kellonaika (jona luettelo on luotu): [vvvv-kk-pp, hh:mm UTC (koordinoitu yleisaika)]

Sisäpiiri
läisen
etunimi
(-nimet)

[Teksti]

[Teksti]

Työpaikan puhe
linnumero
(-numerot)
(ohivalinta- ja
matkapuhelinnu
merot)

[Numerot (il
man välejä)]

Yrityksen nimi
ja osoite

[Liikkeeseenlas
kijan tai sisäpii
rin kolmannen
osapuolen
osoite]

Tehtävä ja syy,
miksi sisäpiiri
läinen

Pääsy saatu
(päivämäärä ja
kellonaika, jona
henkilö on saanut
pääsyn sisäpiiri
tietoon)

[Teksti, jossa
[vvvv-kk-pp,
kuvataan rooli, hh:mm UTC]
tehtävä ja luet
telossa olemisen
peruste]

Pääsy päättynyt
(päivämäärä ja
kellonaika, jona
henkilön pääsy
sisäpiiritietoon on
päättynyt)

[vvvv-kk-pp,
hh:mm UTC]

Kansallinen hen
kilötunnus (ta
pauksen mukaan)
tai muutoin syn
tymäaika

[Numero ja/tai
teksti tai synty
mäaika muo
dossa vvvv-kkpp]

Täydellinen kotio
soite (katuosoite ja nu
mero; paikkakunta;
postinumero; maa)
(Jos saatavissa ajankoh
tana, jona toimivaltai
nen viranomainen pyy
tää tietoja)

[Teksti: sisäpiiriläisen
tarkka henkilökoh
tainen osoite
— katuosoite ja nu
mero
— paikkakunta
— postinumero
— maa]

Henkilökohtaiset
puhelinnumerot (ko
tinumero ja henkilö
kohtainen matkapu
helinnumero)
(Jos saatavissa ajan
kohtana, jona toimi
valtainen viranomai
nen pyytää tietoja)

[Numerot (ilman vä
lejä)]

Euroopan unionin virallinen lehti

[Teksti]

Sisäpiiri
läisen
suku
nimi
(-nimet)

Sisäpiiri
läisen
synty
mäsuku
nimi
(-nimet)
(jos eri)
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Päivämäärä, jona lähetetty toimivaltaiselle viranomaiselle [vvvv-kk-pp]
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/348,
annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016,
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 98/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Komagataella
pastoris (DSM 23036) -organismin tuottaman 6-fytaasivalmisteen (EC 3.1.3.26) vähimmäispitoisuudesta lihasikojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Huvepharma EOOD)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja
vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle ja muuttamiselle.

(2)

Komagataella pastoris (DSM 23036) -organismin, aiemmalta nimeltään Pichia pastoris, tuottama 6-fytaasivalmiste
(EC 3.1.3.26) hyväksyttiin 28 päivään helmikuuta 2022 saakka broilerien, lihakalkkunoiden, kananuorikoiden,
siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden, munivien kanojen, muiden lihantuotantoa varten kasvatettavien ja
munivien siipikarjalajien, vieroitettujen porsaiden, lihasikojen ja emakkojen rehun lisäaineena komission
täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 98/2012 (2) asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti jätetyn
hakemuksen pohjalta.

(3)

Hyväksynnän haltija on asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti ehdottanut kyseisen
valmisteen hyväksynnän ehtojen muuttamista, kun sitä käytetään lihasikojen rehun lisäaineena, vähentämällä sen
suositeltua vähimmäispitoisuutta 250:stä OTU/kg 125:een OTU/kg. Hakemuksen mukana toimitettiin tarvittavat
hakemusta tukevat tiedot. Komissio toimitti hakemuksen edelleen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle,
jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 9 päivänä heinäkuuta 2015 (3) antamassaan lausunnossa, että kun
sovelletaan ehdotettuja uusia käyttöedellytyksiä, Komagataella pastoris (DSM 23036) -organismin tuottama
6-fytaasivalmiste (EC 3.1.3.26) voi lihasikojen tapauksessa olla tehokas ehdotetulla suositellulla vähimmäisan
noksella 125 OTU/kg täysrehua. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen
jälkeistä seurantasuunnitelmaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen myös
vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimene
telmistä, joilla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Komagataella pastoris (DSM 23036) -organismin tuottaman 6-fytaasivalmisteen (EC 3.1.3.26) arviointi osoittaa,
että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 98/2012 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon
mukaiset,

(1) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 98/2012, annettu 7 päivänä helmikuuta 2012, Pichia pastorisin (DSM 23036) tuottaman
6-fytaasin (EC 3.1.3.26) hyväksymisestä broilerien, lihakalkkunoiden, kananuorikoiden, siitoseläimiksi kasvatettavien kalkkunoiden,
munivien kanojen, muiden lihantuotantoa varten kasvatettavien ja munivien siipikarjalajien, vieroitettujen porsaiden, lihasikojen ja
emakkojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Huvepharma AD) (EUVL L 35, 8.2.2012, s. 6).
(3) EFSA Journal 2015; 13(7):4200.
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 98/2012 liite tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2016.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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LIITE

Hyväksynnän
haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava,
kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäi
sikä

Enimmäis
pitoisuus

Aktiivisuusyksikköä / kg
täysrehua, jonka kosteus
pitoisuus on 12 %

Muut säännökset

Hyväksynnän
voimassaolo
päättyy

FI

Lisäaineen
tunniste
numero

Vähimmäis
pitoisuus

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet.
4a16

Huvepharma
EOOD

6-fytaasi
Lisäaineen koostumus
(EC 3.1.3.26) 6-fytaasivalmiste (EC 3.1.3.26),
jota tuottaa Komagataella pastoris
(DSM 23036) ja jonka vähimmäi
saktiivisuus on:
8 000 OTU/g nestemäisenä
Tehoaineen kuvaus

Lihakalkkunat, siito
6-fytaasi (EC 3.1.3.26), jota tuot seläimiksi kasvatetta
taa Komagataella pastoris (DSM vat kalkkunat, (vie
roitetut) porsaat
23036)

—

125 OTU

250 OTU

—

1. Lisäaineen ja esiseoksen
käyttöohjeissa on mai
nittava varastointiläm
pötila ja -aika sekä sta
biilisuus rehua rakeistet
taessa.

28. helmi
kuuta 2022

2. Suositeltava enimmäi
sannostus kaikille hy
väksytyille
lajeille:
500 OTU / kg täysrehua

Analyysimenetelmä (2)

3. Käytetään rehuissa, jotka
sisältävät yli 0,23 % fy
tiiniin sitoutunutta fos
foria.

Kolorimetrinen menetelmä, jossa
kvantifioidaan entsyymin nat
riumfytaatista vapauttama epäor
gaaninen fosfaatti

4. Turvallisuussyistä käsit
telyn aikana on käytet
tävä hengityssuojaa sekä
suojalaseja ja -käsineitä.

Euroopan unionin virallinen lehti

4 000 OTU (1)/g kiinteänä

Broilerit, kananuori
kot, munivat kanat,
muut siipikarjalajit
lukuun ottamatta li
hakalkkunoita ja sii
toseläimiksi kasvatet
tavia kalkkunoita, li
hasiat, emakot

(1) 1 OTU on entsyymimäärä, joka vapauttaa minuutissa yhden mikromoolin epäorgaanista fosfaattia sitraattipuskurissa (pH 5,5) olevasta 5,1 mM natriumfytaattiliuoksesta lämpötilassa 37 °C mitattuna sinisen
fosfomolybdaattikompleksin värin absorbanssina aallonpituudella 820 nm.
(2) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/349,
annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY)
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täy
täntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

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

(2)

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän
asetuksen liitteessä.
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
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä maaliskuuta 2016.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
(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 ( )

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

IL

236,2

MA

99,3

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

SN

176,8

TN

112,1

TR

100,4

ZZ

145,0

MA

84,5

TR

153,1

ZZ

118,8

MA

66,0

TR

158,8

ZZ

112,4

EG

45,8

IL

68,5

MA

56,0

TN

64,1

TR

64,4

ZZ

59,8

MA

119,5

TR

90,9

ZZ

105,2

CL

93,0

CN

66,5

US

185,1

ZZ

114,9

AR

110,9

CL

129,6

CN

103,0

TR

153,6

ZA

110,7

ZZ

121,6

(1) Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 471/2009 täytäntöönpanosta maa- ja alueluokituksen ajan tasalle saattamisen osalta 27 päivänä marraskuuta
2012 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1106/2012 (EUVL L 328, 28.11.2012, s. 7) vahvistettu maanimikkeistö.
Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/350,
annettu 25 päivänä helmikuuta 2016,
Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä tehdyn järjestelyasiakirjan tekemisestä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 74 artiklan ja 78 artiklan 1
ja 2 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen järjestelyasiakirja Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan
turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jäljempänä ’järjestelya
siakirja’, allekirjoitettiin neuvoston päätöksen 2014/185/EU (1) mukaisesti 11 päivänä helmikuuta 2014 sillä
varauksella, että järjestelyasiakirjan tekeminen saatetaan päätökseen.

(2)

Järjestelyasiakirja olisi hyväksyttävä.

(3)

Kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010 (2) johdanto-osan 21 kappaleessa
todetaan, Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat asetukseen ja se sitoo niitä. Niiden olisi sen vuoksi
pantava asetuksen (EU) N:o 439/2010 49 artiklan 1 kohta täytäntöön osallistumalla tähän päätökseen. Tästä
syystä Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat tähän päätökseen.

(4)

Kuten asetuksen (EU) N:o 439/2010 johdanto-osan 22 kappaleessa todetaan, Tanska ei osallistu asetukseen eikä
asetus sido sitä. Sen vuoksi Tanska ei osallistu tähän päätökseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Hyväksytään unionin puolesta Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen järjestelyasiakirja Sveitsin valaliiton
osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.
Järjestelyasiakirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla
Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta järjestelyasiakirjan 13 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen (3).
(1) Neuvoston päätös 2014/185/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, Sveitsin valaliiton osallistumista Euroopan turvapaikka-asioiden
tukiviraston toimintaan koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välillä tehdyn järjestelyasiakirjan
allekirjoittamisesta unionin puolesta (EUVL L 102, 5.4.2014, s. 1).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 439/2010, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan turvapaikka-asioiden
tukiviraston perustamisesta (EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11).
(3) Neuvoston pääsihteeristö julkaisee järjestelyasiakirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2016.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
K.H.D.M. DIJKHOFF
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NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/351,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2016,
Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
WTO:n poikkeuslupaa koskevaan Jordanian pyyntöön, joka koskee sen vientitukiohjelman poistamiseen liittyvää siirtymäkautta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan
ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen, jäljempänä ’WTO-sopimus’,
IX artiklan 3 ja 4 kohdassa vahvistetaan menettelyt, joiden mukaisesti WTO-sopimuksen liitteissä 1A, 1B ja 1C
sekä niiden liitteissä olevia monenkeskisiä kauppasopimuksia koskevia poikkeuslupia myönnetään.

(2)

Jordanialle myönnettiin 27 päivänä heinäkuuta 2007 pidennys tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen
mukaiseen siirtymäkauteen, joka liittyi Jordanian vientitukiohjelman poistamiseen; kyseinen ohjelma toteutetaan
tietyn viennin tuottamien voittojen osittaisena tai täydellisenä vapauttamisena tuloverosta. Pidennystä jatkettiin
31 päivään joulukuuta 2013 niin, että luopumisen määräaika oli 31 päivä joulukuuta 2015, tukia ja
tasoitustulleja koskevan sopimuksen 27 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla tietyille kehitysmaille myönnettyä
siirtymäkautta koskevien mainitun sopimuksen 27 artiklan 4 kohdassa määrättyjen, määräajan pidennysten
jatkamista koskevien menettelyjen mukaisesti.

(3)

Jordania jätti WTO-sopimuksen IX artiklan 3 kohdan nojalla pyynnön poikkeusluvan saamiseksi 31 päivään
joulukuuta 2018 saakka tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen 27 artiklan 4 kohdassa määrätystä
luopumista koskevasta velvoitteestaan vientitukiohjelmansa osalta.

(4)

Tämän poikkeusluvan myöntäminen ei vaikuttaisi kielteisesti unionin talouteen tai kauppaetuihin ja se tukisi
Jordaniaa sen pyrkimyksissä vastata niihin talouden haasteisiin, joita sillä on alueensa vaikean ja epävakaan
poliittisen tilanteen vuoksi.

(5)

Tämän vuoksi on aiheellista vahvistaa Jordanian pyytämää poikkeuslupaa tukeva WTO:n yleisneuvostossa
unionin puolesta esitettävä kanta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävä kanta on puoltaa Jordanian poikkeuslu
papyyntöä, joka koskee sen vientitukiohjelman poistamiseen liittyvän siirtymäkauden pidentämistä 31 päivään
joulukuuta 2018 saakka, poikkeuslupapyynnössä esitettyjen ehtojen mukaisesti.
Komissio esittää tämän kannan.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2016.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
S.A.M. DIJKSMA
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NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2016/352,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2016,
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) asianomaisissa komiteoissa
Euroopan unionin puolesta esitettävän kannan vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse ehdotuksista
muutoksiksi sääntöihin nro 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118,
125, 128, 130 ja 131 sekä ehdotuksesta uudeksi hiljaisten maantieajoneuvojen (QRTV) hyväksymistä koskevaksi säännöksi
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan yhdessä 218 artiklan
9 kohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Unioni on neuvoston päätöksen 97/836/EY (1) mukaisesti liittynyt Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan
talouskomission, jäljempänä ’UNECE’, sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai
niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä
näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista,
jäljempänä ’vuoden 1958 tarkistettu sopimus’.

(2)

Unioni on neuvoston päätöksen 2000/125/EY mukaisesti (2) liittynyt sopimukseen pyörillä varustettuihin
ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten
teknisten sääntöjen vahvistamisesta, jäljempänä ’rinnakkaissopimus’.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/46/EY (3) korvattiin jäsenvaltioiden hyväksymisjärjestelmät
unionin hyväksymisjärjestelmällä ja vahvistettiin yhdenmukaiset puitteet, jotka sisältävät ne hallinnolliset
määräykset ja yleiset tekniset vaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin uusiin ajoneuvoihin, järjestelmiin,
komponentteihin ja erillisiin teknisiin yksiköihin. Tuolla direktiivillä sisällytettiin UNECE:n säännöt EU-tyyppihy
väksyntäjärjestelmään joko tyyppihyväksyntää koskevina vaatimuksina tai unionin lainsäädännön vaihtoehtoina.
Kyseisen direktiivin antamisen jälkeen UNECE:n sääntöjä on yhä enemmän sisällytetty EU-tyyppihyväksyntää
koskevaan unionin lainsäädäntöön.

(4)

Saatujen kokemusten ja tekniikan kehityksen vuoksi olisi mukautettava tiettyjä vaatimuksia, jotka liittyvät
UNECE:n sääntöihin nro 10, 34, 41, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 60, 73, 83, 94, 107, 110, 113, 118, 125, 128, 130
ja 131.

(5)

Jotta voitaisiin vahvistaa yhdenmukaiset määräykset, jotka koskevat hiljaisten maantieajoneuvojen (Quiet Road
Transport Vehicles, QRTV) hyväksymistä niiden heikon kuuluvuuden osalta, olisi hyväksyttävä uusi tällaisia
ajoneuvoja koskeva UNECE:n sääntö.

(6)

Sen vuoksi on syytä vahvistaa edellä mainittujen UNECE:n asiakirjojen hyväksymistä koskeva kanta, joka esitetään
unionin puolesta vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen hallintokomiteassa ja rinnakkaissopimuksen
toimeenpanevassa komiteassa,

(1) Neuvoston päätös 97/836/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 1997, Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien
Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja
osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen
hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78).
(2) Neuvoston päätös 2000/125/EY, tehty 31 päivänä tammikuuta 2000, pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai
niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevan sopimuksen
(”rinnakkaissopimus”) tekemisestä (EYVL L 35, 10.2.2000, s. 12).
3
( ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajo
neuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden
hyväksymiselle (Puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen hallintokomiteassa ja rinnakkaissopimuksen toimeenpanevassa komiteassa 7 ja
11 päivän maaliskuuta 2016 välisenä aikana unionin puolesta esitettävä kanta on, että unioni äänestää tämän päätöksen
liitteessä lueteltujen ehdotusten puolesta.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2016.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
S.A.M. DIJKSMA
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LIITE

Sääntö nro

Työjärjestyksen
kohta

10

Työjärjestyksen kohdan otsikko

Asiakirjaviite

4.9.1.

Ehdotus: täydennys 1 muutossarjaan 05, sääntö
nro 10 (sähkömagneettinen yhteensopivuus)

ECE/TRANS/WP.29/2016/16

10

4.9.2.

Ehdotus: täydennys 3 muutossarjaan 04, sääntö
nro 10 (sähkömagneettinen yhteensopivuus)

ECE/TRANS/WP.29/2016/17

34

4.8.1.

Ehdotus: täydennys 1 muutossarjaan 03, sääntö
nro 34 (palovaaran torjuminen)

ECE/TRANS/WP.29/2016/8

41

4.6.1.

Ehdotus: täydennys 4 muutossarjaan 04, sääntö
nro 41 (moottoripyörien melupäästöt)

ECE/TRANS/WP.29/2016/3

46

4.8.2.

Ehdotus: täydennys 3 muutossarjaan 04, sääntö
nro 46 (epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet)

ECE/TRANS/WP.29/2016/9

48

4.9.3.

Ehdotus: täydennys 7 muutossarjaan 06, sääntö
nro 48 (valaisimien ja merkkivalolaitteiden asen
nus)

ECE/TRANS/WP.29/2016/18

48

4.9.4.

Ehdotus: täydennys 9 muutossarjaan 05, sääntö
nro 48 (valaisimien ja merkkivalolaitteiden asen
nus)

ECE/TRANS/WP.29/2016/19

48

4.9.5.

Ehdotus: täydennys 16 muutossarjaan 04, sääntö
nro 48 (valaisimien ja merkkivalolaitteiden asen
nus)

ECE/TRANS/WP.29/2016/20

50

4.9.6.

Ehdotus: täydennys 18 alkuperäiseen muutossar
jaan, sääntö nro 50 (mopojen ja moottoripyörien
etu-, taka-, jarru- ja suuntavalaisimet)

ECE/TRANS/WP.29/2016/21

51

4.6.2.

Ehdotus: täydennys 1 muutossarjaan 03, sääntö
nro 51 (luokkien M ja N ajoneuvojen melu)

ECE/TRANS/WP.29/2016/4

53

4.9.7.

Ehdotus: täydennys 18 muutossarjaan 01, sääntö
nro 53 (luokan L3 ajoneuvojen valaisimien ja
merkkivalolaitteiden asennus)

ECE/TRANS/WP.29/2016/22

53

4.9.8.

Ehdotus: uusi muutossarja 02, sääntö nro 53 (luo
kan L3 ajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolait
teiden asennus)

ECE/TRANS/WP.29/2016/23
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Sääntö nro

Työjärjestyksen
kohta

55
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Työjärjestyksen kohdan otsikko

Asiakirjaviite

4.7.1.

Ehdotus: täydennys 5 muutossarjaan 01, sääntö
nro 55 (mekaaniset kytkinlaitteet)

ECE/TRANS/WP.29/2016/5

60

4.15.1.

Ehdotus: täydennys 5, sääntö nro 60 (hallintalait
teet (mopot/moottoripyörät))

ECE/TRANS/WP.29/2016/27

73

4.12.1.

Ehdotus: oikaisu 1 (ainoastaan ranskankielinen toi
sinto) muutossarjaan 01, sääntö nro 73 (sivusuo
jat)

ECE/TRANS/WP.29/2016/31

83

4.15.2.

Ehdotus: täydennys 2 muutossarjaan 07, sääntö
nro 83 (luokkien M1 ja N1 ajoneuvojen päästöt)

ECE/TRANS/WP.29/2016/28

94

4.11.1

Ehdotus: oikaisu 3 (ainoastaan venäjänkielinen toi
sinto) muutossarjaan 01, sääntö nro 94 (etutör
mäyssuojaus)

ECE/TRANS/WP.29/2016/32

107

4.8.3.

Ehdotus: täydennys 5 muutossarjaan 05, sääntö
nro 107 (linja-autojen yleiset rakennevaatimukset)

ECE/TRANS/WP.29/2016/10

107

4.8.4.

Ehdotus: täydennys 5 muutossarjaan 06, sääntö
nro 107 (linja-autojen yleiset rakennevaatimukset)

ECE/TRANS/WP.29/2016/11

107

4.8.5.

Ehdotus: muutossarja 07, sääntö nro 107 (linja-au
tojen yleiset rakennevaatimukset)

ECE/TRANS/WP.29/2016/12

110

4.8.6.

Ehdotus: muutossarja 02, sääntö nro 110 (paineis
tettua/nesteytettyä maakaasua käyttävät ajoneuvot)

ECE/TRANS/WP.29/2016/13

113

4.9.9.

Ehdotus: täydennys 6 muutossarjaan 01, sääntö
nro 113 (symmetrisen ajovalon aikaansaavat ajova
laisimet)

ECE/TRANS/WP.29/2016/24

118

4.8.7.

Ehdotus: täydennys 2 muutossarjaan 02, sääntö
nro 118 (materiaalien palokäyttäytyminen)

ECE/TRANS/WP.29/2016/14

125

4.8.8.

Ehdotus: täydennys 1 muutossarjaan
sääntö 125 (kuljettajan etunäkyvyysalue)

01,

ECE/TRANS/WP.29/2016/15

128

4.9.10.

Ehdotus: täydennys 5 alkuperäiseen muutossarjaan,
sääntö nro 128 (valodiodivalonlähteet (LED))

ECE/TRANS/WP.29/2016/25

130

4.7.2.

Ehdotus: täydennys 1 sääntöön nro 130 (kaistavah
tijärjestelmä)

ECE/TRANS/WP.29/2016/6
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Sääntö nro

Työjärjestyksen
kohta

131
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Työjärjestyksen kohdan otsikko

Asiakirjaviite

4.7.3.

Ehdotus: täydennys 2 muutossarjaan 01, sääntö
nro 131 (kehittyneet hätäjarrutusjärjestelmät)

ECE/TRANS/WP.29/2016/7

4.13.1.

Ehdotus: uusi hiljaisten maantieajoneuvojen
(QRTV) hyväksymistä koskeva sääntö

ECE/TRANS/WP.29/2016/26
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