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I
(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1909,
annettu 4 päivänä joulukuuta 2018,
asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietojenvaihdosta call off varastojärjestelyjen asianmukaisen soveltamisen valvontaa varten
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),
ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Sen varmistamiseksi, että neuvoston direktiivissä 2006/112/EY (3) käyttöön otettua call off-varastojärjestelyjen
yksinkertaistamista voidaan valvoa asianmukaisesti, asiaa hoitavilla jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla
on oltava automaattinen pääsy tällaisia liiketoimia koskeviin verovelvollisilta kerättyihin tietoihin.

(2)

Ottaen huomioon, että tämän asetuksen säännökset ovat tulosta neuvoston direktiivillä (EU) 2018/1910 (4)
käyttöön otetuista muutoksista, tätä asetusta olisi sovellettava siitä päivästä alkaen, jona kyseisten muutosten
soveltaminen alkaa.

(3)

Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010 (5) olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 904/2010 21 artiklan 2 kohta seuraavasti:
1) korvataan c alakohta seuraavasti:
”c) niiden henkilöiden arvonlisäverotunnisteet, jotka ovat toteuttaneet b alakohdassa tarkoitettuja tavaroiden
luovutuksia ja palvelujen suorituksia, ja niiden henkilöiden arvonlisäverotunnisteet, jotka ovat antaneet direktiivin
2006/112/EY 262 artiklan 2 kohdan mukaisesti tietoja henkilöistä, joilla on a alakohdassa tarkoitettu arvonlisäve
rotunniste;”
(1) Lausunto annettu 3. heinäkuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) EUVL C 283, 10.8.2018, s. 35.
(3) Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347,
11.12.2006, s. 1).
(4) Neuvoston direktiivi (EU) 2018/1910, annettu 4 päivänä joulukuuta 2018, direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta siltä osin kuin on
kyse arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen sääntöjen yhdenmukaistamisesta ja yksinkertaistamisesta jäsenvaltioiden välisen kaupan
verotusta varten (katso tämän virallisen lehden sivu 3).
(5) Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisä
verotuksen alalla (EYVL L 268, 12.10.2010, s. 1).
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2) korvataan e alakohdan johdantolause seuraavasti:
”e) kunkin c alakohdassa tarkoitetun henkilön kullekin jonkin muun jäsenvaltion antaman arvonlisäverotunnisteen
haltijalle toteuttamien b alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden luovutusten ja palvelujen suoritusten kokonaisarvo
ja kunkin henkilön osalta, joka on antanut tietoja direktiivin 2006/112/EY 262 artiklan 2 kohdan mukaisesti,
hänen arvonlisäverotunnisteensa ja hänen antamansa tiedot kustakin henkilöstä, jolla on jonkin muun
jäsenvaltion antama arvonlisäverotunniste, seuraavin edellytyksin:”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
H. LÖGER
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DIREKTIIVIT
NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2018/1910,
annettu 4 päivänä joulukuuta 2018,
direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse arvonlisäverojärjestelmän tiettyjen
sääntöjen yhdenmukaistamisesta ja yksinkertaistamisesta jäsenvaltioiden välisen kaupan verotusta
varten
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),
ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Vuonna 1967, jolloin neuvosto hyväksyi ensimmäisellä neuvoston direktiivillä 67/227/ETY (3) ja toisella
neuvoston direktiivillä 67/228/ETY (4) yhteisen arvonlisäverojärjestelmän, sitouduttiin perustamaan lopullinen
arvonlisäverojärjestelmä, joka toimisi Euroopan yhteisössä samalla tavalla kuin yksittäisissä jäsenvaltioissa.
Poliittiset ja tekniset edellytykset eivät kuitenkaan olleet vielä otolliset tällaiselle järjestelmälle siinä vaiheessa, kun
jäsenvaltioiden väliset verotukselliset rajat poistettiin vuoden 1992 lopussa, joten hyväksyttiin arvonlisäverotuksen
siirtymäjärjestelmä. Neuvoston direktiivissä 2006/112/EY (5) säädetään, että tämä siirtymäjärjestelmä on
korvattava lopullisella järjestelmällä.

(2)

Komission 7 päivänä huhtikuuta 2016 antaman tiedonannon ”Arvonlisäveroa koskeva toimintasuunnitelma”
mukaisesti komissio antoi ehdotuksen, jossa vahvistetaan sellaisen jäsenvaltioiden välistä rajat ylittävää
yritystenvälistä kauppaa koskevan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän osatekijät, joka perustuisi periaatteeseen
siitä, että rajatylittävien tavaroiden luovutusten verottaminen tapahtuu määräjäsenvaltiossa.

(3)

Neuvosto pyysi 8 päivänä marraskuuta 2016 antamissaan päätelmissä komissiota tekemään rajatylittäviä
liiketoimia koskeviin unionin arvonlisäverosääntöihin joitakin parannuksia, jotka koskevat arvonlisävero
tunnisteen merkitystä yhteisöluovutusten verosta vapauttamiselle, call off -varastojärjestelyjä, ketjuliiketoimia ja
yhteisöliiketoimien vapauttamiseksi tarvittavaa todistetta kuljetuksesta.

(4)

Kun otetaan huomioon neuvoston esittämä pyyntö ja se, että lopullisen arvonlisäverojärjestelmän täytäntöönpano
yhteisön sisäistä kauppaa varten vie useita vuosia, nämä erityistoimenpiteet, joiden tarkoituksena on
yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa tiettyjä sääntöjä yrityksille, ovat asianmukaisia.

(5)

Call off -varasto viittaa tilanteeseen, jossa luovuttaja tietää jo tavaroita toiseen jäsenvaltioon kuljetettaessa sen
tavaroiden hankkijan henkilöllisyyden, jolle nämä tavarat luovutetaan myöhemmässä vaiheessa sen jälkeen, kun
tavarat ovat saapuneet määräjäsenvaltioon. Tämä rinnastetaan nykyisin tavaroiden luovutukseen (tavaroiden
lähtöjäsenvaltiossa) ja yhteisöhankintaan (tavaroiden saapumisjäsenvaltiossa), joita seuraa ’jäsenvaltion sisäinen’
luovutus saapumisjäsenvaltiossa, mikä edellyttää, että luovuttaja rekisteröityy arvonlisäverovelvolliseksi kyseisessä
jäsenvaltiossa. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi kyseisiä liiketoimia, mikäli ne toteutetaan kahden verovelvollisen
välillä, olisi tietyin edellytyksin pidettävä yhtenä verosta vapautettuna luovutuksena lähtöjäsenvaltiossa ja yhtenä
yhteisöhankintana saapumisjäsenvaltiossa.

(1) Lausunto annettu 3 päivänä lokakuuta 2018.
(2) Lausunto annettu 14 päivänä maaliskuuta 2018.
(3) Ensimmäinen neuvoston direktiivi 67/227/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön
yhdenmukaistamisesta (EYVL 71, 14.4.1967, s. 1301).
(4) Toinen neuvoston direktiivi 67/228/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädäntöjen
yhdenmukaistamisesta, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän rakenteesta ja soveltamissäännöistä (EYVL 71, 14.4.1967, s. 1303).
(5) Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347,
11.12.2006, s. 1).
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(6)

Ketjuliiketoimilla tarkoitetaan sellaisten tavaroiden peräkkäisiä luovutuksia, joita koskee vain yksi yhtei
sökuljetus. Tavaroiden yhteisökuljetus olisi liitettävä ainoastaan yhteen luovutukseen, ja ainoastaan kyseiselle
luovutukselle olisi myönnettävä yhteisöluovutuksille säädetty arvolisäverovapautus. Muut ketjun luovutukset olisi
verotettava, ja ne saattavat edellyttää luovuttajan rekisteröimistä luovutusjäsenvaltiossa. Jotta vältetään toisistaan
poikkeava soveltaminen jäsenvaltioissa, mikä saattaa johtaa kaksinkertaiseen verotukseen tai verottamatta
jättämiseen, ja parannetaan toimijoiden oikeusvarmuutta, olisi vahvistettava yhteinen sääntö, jonka mukaisesti
tavaroiden kuljetus olisi tiettyjen ehtojen täyttyessä liitettävä yhteen liiketoimiketjun luovutukseen.

(7)

Siltä osin kun on kyse arvonlisäverotunnisteesta yhteisön sisäisessä kaupassa tehtävien tavaroiden luovutusten
verosta vapauttamiseen liittyen, ehdotetaan, että verovapautuksen soveltamisen aineellisena edellytyksenä – eikä
muotovaatimuksena – olisi käytettävä tavaroiden luovutusjäsenvaltion ulkopuolelle kuljettamista koskevan
edellytyksen lisäksi sitä, että muun kuin tavaroiden kuljetuksen lähtöjäsenvaltion tavaroiden hankkijalle antama
arvolisäverotunniste sisällytetään arvolisäverotietojen vaihtojärjestelmään (VIES). Lisäksi VIES-ilmoitus on tärkeä,
sillä sen avulla saapumisjäsenvaltio saa tiedon alueelleen saapuvista tavaroista ja siten sillä on keskeinen merkitys
unionin petostentorjunnassa. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että jos tavaroiden luovuttaja ei
noudata VIES-ilmoitusvelvoitteitaan, vapautusta ei tulisi soveltaa, paitsi jos luovuttaja toimii vilpittömässä
mielessä, eli hän voi asianmukaisesti perustella toimivaltaisille veroviranomaisille yhteenvetoilmoitukseen liittyvät
laiminlyöntinsä, mihin voisi sisältyä myös se, että luovuttaja antaa samaan aikaan direktiivin 2006/112/EY
264 artiklassa edellytetyt oikeat tiedot.

(8)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on arvonlisäverojärjestelmän
toiminnan tehostaminen rajatylittävässä yritystenvälisessä kaupassa, 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 tämän tavoitteen
saavuttamiseksi.

(9)

Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission
yhteisen poliittisen lausuman (1) mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen
toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman
asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen
välineiden vastaavien osien suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista
perusteltuna.

(10)

Direktiivi 2006/112/EY olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:
1) Lisätään artikla seuraavasti:
”17 a artikla
1.
Verovelvollisen omalle yritykselle kuuluvien tavaroiden siirtoa toiseen jäsenvaltioon call off -varastojärjestelyjen
mukaisesti ei rinnasteta vastikkeelliseen tavaroiden luovutukseen.
2.
Tätä artiklaa sovellettaessa call off -varastojärjestelyjen katsotaan olevan olemassa, jos seuraavat edellytykset
täyttyvät:
a) verovelvollinen tai kolmas osapuoli hänen puolestaan lähettää tai kuljettaa tavarat toiseen jäsenvaltioon, jossa ne
on tarkoitus saapumisen jälkeen myöhemmässä vaiheessa luovuttaa toiselle verovelvolliselle, jolla on oikeus ottaa
nämä tavarat omistukseensa molempien verovelvollisten välisen voimassa olevan sopimuksen mukaisesti;
b) verovelvollisen, joka lähettää tai kuljettaa tavarat, liiketoiminnan kotipaikka ei ole sen jäsenvaltion alueella, johon
tavarat lähetetään tai kuljetetaan, eikä hänellä ole siellä kiinteää toimipaikkaa;
(1) EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.
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c) verovelvollinen, jolle tavarat on tarkoitettu luovutettaviksi, on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi siinä
jäsenvaltiossa, johon tavarat lähetetään tai kuljetetaan, ja sekä hänen henkilöllisyytensä että kyseisen jäsenvaltion
hänelle myöntämä arvonlisäverotunniste ovat b alakohdassa tarkoitetun verovelvollisen tiedossa lähetyksen tai
kuljetuksen alkamisajankohtana;
d) verovelvollinen, joka lähettää tai kuljettaa tavarat, kirjaa tavaroiden siirron 243 artiklan 3 kohdassa säädettyyn
rekisteriin ja ilmoittaa tavarat hankkineen verovelvollisen henkilöllisyyden ja sen jäsenvaltion, johon tavarat
lähetetään tai kuljetetaan, tälle myöntämän arvonlisäverotunnisteen 262 artiklan 2 kohdassa säädetyssä yhteenve
toilmoituksessa.
3.
Jos 2 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät, ajankohtana, jona omistajan määräämisvalta tavaroihin
siirretään 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle verovelvolliselle, sovelletaan seuraavia sääntöjä, edellyttäen, että siirto
tapahtuu 4 kohdassa tarkoitetussa määräajassa:
a) katsotaan, että 138 artiklan 1 kohdan mukaisen tavaroiden luovutuksen on tehnyt verovelvollinen, joka itse tai
jonka puolesta kolmas osapuoli lähetti tai kuljetti tavarat, siinä jäsenvaltiossa, josta tavarat lähetettiin tai
kuljetettiin;
b) katsotaan, että tavaroiden yhteisöhankinnan on tehnyt verovelvollinen, jolle kyseiset tavarat luovutetaan, siinä
jäsenvaltiossa, johon tavarat lähetettiin tai kuljetettiin.
4.
Jos tavaroita ei ole luovutettu 12 kuukauden kuluessa niiden saapumisesta jäsenvaltioon, johon ne on lähetetty
tai kuljetettu, 2 kohdan c alakohdassa ja 6 kohdassa tarkoitetulle verovelvolliselle, jolle tavarat oli tarkoitettu, eikä
yksikään 7 kohdassa säädetty tilanne ole ilmennyt, 17 artiklassa tarkoitetun siirron katsotaan tapahtuvan sitä päivää
seuraavana päivänä, jona 12 kuukauden jakso päättyy.
5.

Edellä olevan 17 artiklassa tarkoitetun siirron ei katsota tapahtuvan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) määräämisvaltaa tavaroihin ei ole siirretty ja kyseiset tavarat on palautettu jäsenvaltioon, josta ne on lähetetty tai
kuljetettu, 4 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, ja
b) verovelvollinen, joka lähetti tai kuljetti tavarat, kirjaa niiden palauttamisen 243 artiklan 3 kohdassa säädettyyn
rekisteriin.
6.
Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu verovelvollinen korvataan 4 kohdassa tarkoitetussa määräajassa toisella
verovelvollisella, 17 artiklassa tarkoitetun siirron ei katsota tapahtuvan korvaamisajankohtana edellyttäen, että
a) 2 kohdan kaikki muut sovellettavat edellytykset täyttyvät; ja
b) 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu verovelvollinen kirjaa korvaamisen 243 artiklan 3 kohdassa säädettyyn
rekisteriin.
7.
Jos jokin 2 ja 6 kohdassa säädetty edellytys ei enää täyty 4 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, 17 artiklassa
tarkoitetun tavaroiden siirron katsotaan tapahtuvan ajankohtana, jona kyseinen edellytys ei enää täyty.
Jos tavarat luovutetaan muulle henkilölle kuin 2 artiklan c alakohdassa tai 6 kohdassa tarkoitetulle verovelvolliselle,
katsotaan, että 2 ja 6 kohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty välittömästi ennen tällaista luovutusta.
Jos tavarat lähetetään tai kuljetetaan muuhun maahan kuin siihen jäsenvaltioon, josta ne oli alun perin siirretty,
katsotaan, että 2 ja 6 kohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty välittömästi ennen kuin tällainen lähetys tai
kuljetus alkaa.
Jos tavarat tuhoutuvat, häviävät tai varastetaan, katsotaan, että 2 ja 6 kohdassa säädetyt edellytykset eivät enää täyty
sinä päivänä, jona tavarat tosiasiallisesti vietiin pois tai tuhottiin, tai jos on mahdotonta määritellä tuota päivää,
päivänä, jona tavaroiden tuhoutuminen tai katoaminen havaittiin.”
2) Lisätään V osaston 1 luvun 2 jaksoon artikla seuraavasti:
”36 a artikla
1.
Jos samat tavarat luovutetaan peräkkäin ja ne lähetetään tai kuljetetaan jostakin jäsenvaltiosta toiseen
jäsenvaltioon suoraan ensimmäiseltä luovuttajalta ketjun viimeiselle asiakkaalle, lähetys tai kuljetus liitetään
ainoastaan väliportaan toimijalle tehtyyn luovutukseen.
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2.
Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen lähetys tai kuljetus liitetään ainoastaan väliportaan toimijan tekemään
luovutukseen, jos väliportaan toimija on ilmoittanut luovuttajalleen sen jäsenvaltion hänelle myöntämän arvonlisäve
rotunnisteen, josta tavarat on lähetetty tai kuljetettu.
3 Tämän artiklan soveltamiseksi ’väliportaan toimijalla’ tarkoitetaan sellaista ketjuun kuuluvaa muuta kuin ketjun
ensimmäistä luovuttajaa, joka itse tai jonka puolesta toimiva kolmas osapuoli lähettää tai kuljettaa tavarat.
4.

Tätä artiklaa ei sovelleta 14 a artiklan soveltamisalaan kuuluviin tilanteisiin.”

3) Muutetaan 138 artikla seuraavasti:
a) korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Jäsenvaltioiden on vapautettava verosta sellaisten tavaroiden luovutukset, jotka myyjä, hankkija tai joku
muu näiden puolesta lähettää tai kuljettaa jäsenvaltion alueen ulkopuolelle, mutta kuitenkin yhteisössä, jos
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) tavarat luovutetaan sellaiselle toiselle verovelvolliselle tai sellaiselle oikeushenkilölle, joka ei ole verovelvollinen,
joka toimii tässä ominaisuudessa muussa jäsenvaltiossa kuin tavaroiden lähetyksen tai kuljetuksen lähtöjäsen
valtiossa;
b) verovelvolliselle tai sellaiselle oikeushenkilölle, joka ei ole verovelvollinen, jolle tavarat luovutetaan, on annettu
arvonlisäverotunniste muussa jäsenvaltiossa kuin tavaroiden lähetyksen tai kuljetuksen lähtöjäsenvaltiossa ja
hän on ilmoittanut tämän arvonlisäverotunnisteen luovuttajalle.”
b) lisätään kohta seuraavasti:
”1 a.
Edellä 1 kohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta, jos tavaran luovuttaja ei ole täyttänyt 262 ja
263 artiklassa säädettyä velvoitetta antaa yhteenvetoilmoitus, tai hänen antamassaan yhteenvetoilmoituksessa ei
anneta tästä luovutuksesta 264 artiklan mukaisia oikeita tietoja, ellei tavaran luovuttaja voi asianmukaisesti
perustella laiminlyöntiään toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla.”
4) Lisätään 243 artiklaan kohta seuraavasti:
”3. Jokaisen verovelvollisen, joka siirtää tavaroita 17 a artiklassa tarkoitettujen call off -varastojärjestelyjen
mukaisesti, on pidettävä rekisteriä, jonka avulla veroviranomaiset voivat tarkistaa, että kyseistä artiklaa on sovellettu
oikein.
Jokaisen verovelvollisen, jolle luovutetaan tavaroita 17 a artiklassa tarkoitettujen call off -varastojärjestelyjen
mukaisesti, on pidettävä rekisteriä kyseisistä tavaroista.”
5) Korvataan 262 artikla seuraavasti:
”262 artikla
1.

Jokaisen arvonlisäverotunnisteen saaneen verovelvollisen on annettava yhteenvetoilmoitus seuraavista seikoista:

a) niistä arvonlisäverotunnisteen saaneista hankkijoista, joille hän on luovuttanut tavaroita 138 artiklan 1 kohdassa
ja 2 kohdan c alakohdassa säädetyin edellytyksin;
b) niistä arvonlisäverotunnisteen saaneista henkilöistä, joille hän on luovuttanut 42 artiklassa tarkoitetulla tavalla
tavaroiden yhteisöhankintana vastaanottamiaan tavaroita;
c) niistä verovelvollisista ja niistä arvonlisäverotunnisteen saaneista oikeushenkilöistä, jotka eivät ole verovelvollisia,
joille hän on suorittanut muita palveluja kuin niitä, jotka ovat vapautettuja arvonlisäverosta liiketoimen verotusjä
senvaltiossa ja joista palvelujen vastaanottaja on verovelvollinen 196 artiklan mukaan.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi jokaisen verovelvollisen on annettava tieto niiden
verovelvollisten arvonlisäverotunnisteesta, joille tavarat, jotka on lähetetty tai kuljetettu 17 a artiklassa säädettyjen
edellytysten mukaisia call off -varastojärjestelyjä noudattaen, on tarkoitettu, ja kaikista muutoksista toimitettuihin
tietoihin.”
6) Kumotaan 403 ja 404 artikla.
2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja
hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset
kirjallisina komissiolle.
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2020.
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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.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
H. LÖGER
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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
NEUVOSTON ASETUS (EU) 2018/1911,
annettu 26 päivänä marraskuuta 2018,
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta tiettyihin
valtion monialaisen tuen muotoihin annetun asetuksen (EU) 2015/1588 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 109 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvoston asetuksessa (EU) 2015/1588 (2) komissio valtuutetaan säätämään asetuksia tiettyjen tukimuotojen
soveltuvuudesta sisämarkkinoille ja siitä, että niihin ei sovelleta perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaista
ilmoitusvelvollisuutta.

(2)

Keskitetysti hallinnoiduista EU:n rahastoista, joilla tarkoitetaan unionin suoraan tai välillisesti hallinnoimia
rahastoja (lukuun ottamatta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitavia rahastoja), tuetaan rahoitusvä
lineiden tai talousarviotakuiden kautta yhä useammin EU:n yhteisen edun mukaisia toimia, ja niillä on siten hyvin
suotuisa vaikutus kasvuun ja yhteenkuuluvuuteen. Komissio olisi valtuutettava säätämään, että jäsenvaltioiden
myöntämä tuki, silloin kun se kanavoidaan keskitetysti hallinnoitujen rahoitusvälineiden tai talousarviotakuiden
kautta tai jota tuetaan niistä, soveltuu tietyin edellytyksin sisämarkkinoille ja vapautetaan ilmoitusvaatimuksesta.
Komission kokemuksen mukaan tällainen tuki ei aiheuta merkittävää kilpailun vääristymistä, koska se on
asianomaisiin unionin elinten täytäntöönpanemiin rahoitusvälineisiin tai talousarviotakuisiin sovellettavien
edellytysten mukainen ja sille voidaan määritellä selkeät soveltuvuuskriteerit.

(3)

Euroopan alueellisen yhteistyön edistäminen on EU:n koheesiopolitiikan keskeinen tavoite. Komissio olisi
valtuutettava säätämään, että Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeille myönnettävä tuki soveltuu tietyin
edellytyksin sisämarkkinoille ja vapautetaan ilmoitusvaatimuksesta. Komission kokemuksen mukaan tällaisen tuen
vaikutukset kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ovat vain vähäiset ja sille voidaan määritellä selkeät
soveltuvuuskriteerit.

(4)

Näin ollen asetuksen (EY) 2015/1588 soveltamisalaa olisi laajennettava käsittämään tällaiset tukimuodot.

(5)

Asetus (EU) 2015/1588 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

(1) Lausunto annettu 14. marraskuuta 2018 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) Neuvoston asetus (EU) 2015/1588, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja
108 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin (EUVL L 248, 24.9.2015, s. 1).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Lisätään asetuksen (EU) 2015/1588 1 artiklan 1 kohdan a alakohtaan alakohdat seuraavasti:
”xv) EU:n keskitetysti hallinnoimien rahoitusvälineiden tai talousarviotakuiden kautta kanavoidulle tai niistä tuetulle
rahoitukselle, kun tuki koostuu valtion varoista myönnetystä lisärahoituksesta;
xvi) EU:n Euroopan alueellisista yhteistyöohjelmista tuetuille hankkeille;”.
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 26 päivänä marraskuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
J. BOGNER-STRAUSS
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NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1912,
annettu 4 päivänä joulukuuta 2018,
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta yhteisöliiketoimien tiettyjen vapau
tusten osalta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin
2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 397 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komissio ilmoitti 7 päivänä huhtikuuta 2016 antamassaan arvonlisäveroa koskevassa toimintasuunnitelmassa
aikovansa esittää ehdotuksen lopullisesta arvonlisäverojärjestelmästä, jota sovelletaan jäsenvaltioiden rajat
ylittävään yritysten väliseen kauppaan. Neuvosto kehotti 8 päivänä marraskuuta 2016 antamissaan päätelmissä
komissiota ehdottamaan jo ennen sitä tiettyjä parannuksia rajat ylittäviä liiketoimia koskeviin unionin arvonlisäve
rosääntöihin muun muassa yhteisöliiketoimien vapautusten osalta.

(2)

Direktiivissä 2006/112/EY säädetään useita edellytyksiä arvonlisäverovapautuksen myöntämiselle tiettyihin
yhteisöliiketoimiin liittyville tavaraluovutuksille. Yksi näistä edellytyksistä on se, että tavarat on lähetettävä tai
kuljetettava jäsenvaltiosta toiseen.

(3)

Jäsenvaltioiden toisistaan poikkeavat lähestymistavat näiden rajat ylittävien liiketoimien vapautusten
soveltamisessa ovat kuitenkin aiheuttaneet vaikeuksia ja oikeudellista epävarmuutta yrityksille. Tämä on vastoin
tavoitetta lisätä yhteisön sisäistä kauppaa ja verotuksellisten rajojen poistamista. Sen vuoksi on tärkeää täsmentää
ja yhdenmukaistaa edellytykset, joilla näitä vapautuksia voidaan soveltaa.

(4)

Koska rajat ylittävät arvonlisäveropetokset ovat ensisijaisesti kytköksissä yhteisöluovutusten vapautuksiin, on
tarpeen täsmentää tietyt olosuhteet, joiden vallitessa olisi katsottava, että tavarat on lähetetty tai kuljetettu
luovutusjäsenvaltion alueelta.

(5)

Jotta yrityksille voitaisiin tarjota käytännöllinen ratkaisu ja jotta myös verohallinnoille voitaisiin tarjota varmuutta,
neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 282/2011 (2) olisi lisättävä kaksi kumottavissa olevaa olettamaa.

(6)

Call off -varastojen yksinkertaistamista koskeviin järjestelyihin olisi liitettävä asianmukainen kirjaamisvelvoite,
jotta voidaan varmistaa, että niitä sovelletaan oikein.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 282/2011 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011 seuraavasti:
1) lisätään VIII lukuun jakso seuraavasti:
”2 A j ak s o
Yht ei söl i ik etoi mie n v a pa u tu k set
( D ir ekt i iv i n 2006/1 12/E Y 13 8– 142 ar ti kla )
45 a artikla
1.
Direktiivin 2006/112/EY 138 artiklassa säädettyjä vapautuksia sovellettaessa oletuksena on oltava, että tavarat
on lähetetty tai kuljetettu jäsenvaltiosta jäsenvaltion alueen ulkopuolella mutta kuitenkin yhteisön sisällä sijaitsevaan
määräpaikkaan jommassakummassa seuraavista tapauksista:
a) myyjä ilmoittaa lähettäneensä tai kuljettaneensa tavarat tai ilmoittaa, että kolmas osapuoli on kuljettanut tai
lähettänyt tavarat myyjän puolesta, ja joko myyjällä on hallussaan vähintään kaksi 3 kohdan a alakohdassa
(1) EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.
(2) Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä
annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä (EUVL L 77, 23.3.2011, s. 1).
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tarkoitettua keskenään ristiriidatonta todistetta, jotka kaksi toisistaan, myyjästä ja hankkijasta riippumatonta eri
osapuolta on antanut, tai myyjällä on hallussaan yksi 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu todiste yhdessä yhden
3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ristiriidattoman todisteen kanssa, joissa lähetys tai kuljetus vahvistetaan ja
jotka kaksi toisistaan, myyjästä ja hankkijasta riippumatonta eri osapuolta on antanut;
b) myyjällä on hallussaan seuraavat asiakirjat:
i) hankkijan antama kirjallinen lausunto, jossa todetaan, että hankkija on lähettänyt tai kuljettanut tavarat tai että
kolmas osapuoli on kuljettanut tai lähettänyt ne hankkijan puolesta, ja jossa mainitaan tavaroiden
määräjäsenvaltio; tässä kirjallisessa lausunnossa on mainittava sen antamispäivä; hankkijan nimi ja osoite;
tavaroiden määrä ja laatu; tavaroiden saapumispäivä ja -paikka; jos on kyse ajoneuvon luovutuksesta,
ajoneuvon tunnistenumero; sekä sen henkilön tunnistetiedot, joka hyväksyy tavarat hankkijan puolesta; ja
ii) vähintään kaksi 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua keskenään ristiriidatonta todistetta, jotka kaksi toisistaan,
myyjästä ja hankkijasta riippumatonta eri osapuolta on antanut, tai yksi 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu
todiste yhdessä yhden 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ristiriidattoman todisteen kanssa, joissa lähetys tai
kuljetus vahvistetaan ja jotka kaksi toisistaan, myyjästä ja hankkijasta riippumatonta eri osapuolta on antanut.
Hankkijan on annettava b alakohdan i alakohdassa tarkoitettu kirjallinen lausunto myyjälle viimeistään luovutus
kuukautta seuraavan kuukauden kymmenentenä päivänä.
2.

Veroviranomainen voi kumota 1 kohdan mukaisen olettaman.

3.

Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi seuraavat hyväksytään todisteeksi lähetyksestä tai kuljetuksesta:

a) asiakirjat, jotka liittyvät tavaroiden lähetykseen tai kuljetukseen, kuten allekirjoitettu CMR-asiakirja tai -ilmoitus,
konossementti, lentorahtilasku, kuljetusliikkeen antama kauppalasku;
b) seuraavat asiakirjat:
i)

tavaroiden lähetystä tai kuljetusta koskeva vakuutuskirja tai pankkiasiakirja, joka todistaa tavaroiden
lähettämisen tai kuljetuksen maksamisen;

ii) viranomaisen, kuten notaarin, antama virallinen asiakirja, jossa vahvistetaan tavaroiden saapuminen
määräjäsenvaltioon;
iii) määräjäsenvaltion varastonpitäjän antama vastaanottotodistus, jossa vahvistetaan tavaroiden varastoiminen
kyseisessä jäsenvaltiossa.”
2) lisätään X lukuun jakso seuraavasti:
”1 A j a k s o
Yl ei s et ve l vo ll isu ud et
(D i r e kti i v i n 2 006 /1 12 /EY 242 ja 2 4 3 ar t ikla )
54 a artikla
1.
Direktiivin 2006/112/EY 243 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu rekisteri, jota jokaisen call off -varastojärjestelyjen
mukaisesti tavaroita siirtävän verovelvollisen on pidettävä, sisältää seuraavat tiedot:
a) jäsenvaltio, josta tavarat lähetettiin tai kuljetettiin ja tavaroiden lähetys- tai kuljetuspäivä;
b) sen verovelvollisen arvonlisäverotunniste, jolle tavarat on tarkoitettu ja jonka on antanut jäsenvaltio, johon tavarat
on lähetetty tai kuljetettu;
c) jäsenvaltio, johon tavarat on lähetetty tai kuljetettu, varastonpitäjän arvonlisäverotunniste, sen varaston osoite,
jossa tavaroita säilytetään niiden saavuttua, ja päivä, jona tavarat saapuivat varastoon;
d) varastoon saapuneiden tavaroiden arvo, kuvaus ja määrä;
e) sen verovelvollisen arvonlisäverotunniste, joka korvaa direktiivin 2006/112/EY 17 a artiklan 6 kohdassa
tarkoitettujen edellytysten mukaisesti tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetun henkilön;
f) luovutettujen tavaroiden veron perusteena oleva määrä, tavaroiden kuvaus ja määrä, päivä, jona direktiivin
2006/112/EY 17 a artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tavaroiden luovutus tehtiin, sekä hankkijan
arvonlisäverotunniste;
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g) tavaroiden veron perusteena oleva määrä, tavaroiden kuvaus ja määrä sekä päivä, jona jokin direktiivin
2006/112/EY 17 a artiklan 7 kohdan mukainen tilanne ilmeni, ja tilanteen peruste;
h) palautettujen tavaroiden arvo, kuvaus ja määrä sekä direktiivin 2006/112/EY 17 a artiklan 5 kohdassa
tarkoitettujen tavaroiden palautuspäivä.
2.
Direktiivin 2006/112/EY 243 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu rekisteri, jota jokaisen verovelvollisen, jolle
luovutetaan tavaroita call off -varastojärjestelyjen mukaisesti, on pidettävä, sisältää seuraavat tiedot:
a) call off -varastojärjestelyjen mukaisesti tavaroita siirtävän verovelvollisen arvonlisäverotunniste;
b) hänelle tarkoitettujen tavaroiden kuvaus ja määrä;
c) päivä, jona hänelle tarkoitetut tavarat saapuvat varastoon;
d) hänelle luovutettujen tavaroiden veron perusteena oleva määrä, tavaroiden kuvaus ja määrä sekä päivä, jona
direktiivin 2006/112/EY 17 a artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaroiden yhteisöhankinta tehtiin;
e) tavaroiden kuvaus ja määrä sekä päivä, jona tavarat vietiin pois varastosta a alakohdassa tarkoitetun
verovelvollisen määräyksestä;
f) tuhoutuneiden tai kadonneiden tavaroiden kuvaus ja määrä sekä varastoon aiemmin saapuneiden tavaroiden
tuhoutumispäivä, katoamispäivä tai päivä, jona ne varastettiin, taikka päivä, jona tavaroiden tuhoutuminen tai
katoaminen havaittiin.
Jos tavarat lähetetään tai kuljetetaan call off -varastojärjestelyjen mukaisesti varastonpitäjälle, joka on eri henkilö kuin
verovelvollinen, jolle tavarat on tarkoitus luovuttaa, kyseisen verovelvollisen pitämässä rekisterissä ei tarvitse ilmoittaa
ensimmäisen alakohdan c, e ja f alakohdassa tarkoitettuja tietoja.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
H. LÖGER
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1913,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2018,
tehoaineen tribenuroni hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja
91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission direktiivillä 2005/54/EY (2) sisällytettiin tribenuroni tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3)
liitteeseen I.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti
hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa
A osassa.

(3)

Tehoaineen tribenuroni hyväksyntä, sellaisena kuin se on esitettynä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011
liitteessä olevassa A osassa, päättyy 31 päivänä lokakuuta 2019.

(4)

Hakemus, jossa pyydettiin uusimaan tribenuronin hyväksyntä, jätettiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 844/2012 (5) 1 artiklan mukaisesti kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa.

(5)

Hakija on toimittanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 6 artiklassa vaaditut täydentävät asiakirjaaineistot. Esittelevä jäsenvaltio totesi hakemuksen täydelliseksi.

(6)

Esittelevä jäsenvaltio laati rinnakkaisesittelijänä toimivaa jäsenvaltiota kuullen uusimista koskevan arviointiker
tomuksen ja toimitti sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviran
omainen’, ja komissiolle 23 päivänä kesäkuuta 2016.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti uusimista koskevan arviointikertomuksen hakijalle ja jäsenvaltioille
kommentoitavaksi ja niiltä saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Lisäksi elintarviketurvallisuusviran
omainen asetti täydentävien asiakirja-aineistojen tiivistelmät julkisesti saataville.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 29 päivänä kesäkuuta 2017 komissiolle päätelmänsä (6) siitä,
voidaanko tribenuronin olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit.
Komissio esitti tribenuroniin liittyvän uusimista koskevan kertomuksen luonnoksen pysyvälle kasvi-, eläin-,
elintarvike- ja rehukomitealle 12 päivänä joulukuuta 2017.

(9)

Komissio pyysi hakijaa esittämään huomautuksensa elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmästä ja täytän
töönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 14 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti uusimista
koskevan kertomuksen luonnoksesta. Hakija toimitti huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(1) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Komission direktiivi 2005/54/EY, annettu 19 päivänä syyskuuta 2005, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta tribenuronin
sisällyttämiseksi siihen tehoaineena (EUVL L 244, 20.9.2005, s. 21).
(3) Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230,
19.8.1991, s. 1).
(4) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).
(5) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden
uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).
(6) EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen), 2017. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active
substance tribenuron. EFSA Journal 2017;15(7):4912 [39 pp]. doi: 10.2903/j.efsa.2017.4912.
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(10)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjen hyväksymiskriteerien täyttyminen on osoitettu vähintään
yhden tribenuronia sisältävän kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta. Sen
vuoksi on asianmukaista uusia tribenuronin hyväksyntä.

(11)

Tribenuronin hyväksynnän uusimiseen liittyvä riskinarviointi perustuu rajalliseen määrään edustavia käyttötar
koituksia, mikä ei kuitenkaan rajoita niitä käyttötarkoituksia, joita varten tribenuronia sisältäviä kasvinsuoje
luaineita voidaan hyväksyä. Näin ollen on asianmukaista poistaa rajoitus, jonka mukaan käyttötarkoituksena voi
olla ainoastaan käyttö rikkakasvien torjunta-aineena.

(12)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava.

(13)

Tribenuronin hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin 31 päivään lokakuuta 2019 komission täytäntöönpa
noasetuksella (EU) 2018/1262 (1), jotta uusimisprosessi voitaisiin saattaa päätökseen ennen kyseisen aineen
hyväksynnän voimassaolon päättymistä. Koska uusimista koskeva päätös on tehty ennen voimassaolon
myöhennettyä päättymispäivää, tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä helmikuuta 2019.

(14)

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tehoaineen hyväksynnän uusiminen
Uusitaan tehoaineen tribenuroni hyväksyntä liitteessä I esitetyllä tavalla.
2 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen
Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.
3 artikla
Voimaantulo ja soveltamispäivä
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

(1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1262, annettu 20 päivänä syyskuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden 1-metyylisyklopropeeni, beta-syflutriini, klorotaloniili, klorotoluroni, klomatsoni,
sypermetriini, daminotsidi, deltametriini, dimetenamidi-p, diuroni, fludioksonili, flufenaset, flurtamoni, fostiatsaatti, indoksakarbi,
MCPA, MCPB, prosulfokarbi, tiofanaattimetyyli ja tribenuroni hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 238, 21.9.2018,
s. 62).
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LIITE I

Nimi, tunnistenumero

Tribenuroni (lähtöaine)

IUPAC-nimi

≥ 960 g/kg
(tribenuroni-metyylinä
ilmaistuna)

Hyväksymis
päivä

Hyväksynnän
päättymispäivä

1. helmikuuta
2019

30. tammi
kuuta 2034

Erityiset säännökset

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yh
denmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon
tribenuroniin liittyvän uusimista koskevan kertomuksen päätelmät ja eri
tyisesti sen lisäykset I ja II.

FI

2-[[(4-metoksi-6-me
tyyli-1,3,5-triatsin-2CAS-numero 106040-48-6
yyli)-metyylikarba
CIPAC-numero 546
moyyli]sulfamoyyli]
bentsoehappo

Puhtaus (1)

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota
seuraaviin:
— kuluttajien suojeluun erityisesti eläintuotteissa olevien jäämien osalta,
— pohjavesien suojeluun,
— vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajeina olevien maakasvien suoje
luun.

(1) Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan uusimista koskevassa kertomuksessa.

Euroopan unionin virallinen lehti

Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

L 311/15

L 311/16

LIITE II

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite seuraavasti:
1) poistetaan A osasta tribenuronia koskeva 106 kohta;

Nro

”128

Nimi, tunnistenumero

Tribenuroni (lähtöaine)
CAS-numero: 10604048-6
CIPAC-numero 546

FI

2) lisätään B osaan kohta seuraavasti:
IUPAC-nimi

2-[[(4-metoksi-6-me
tyyli-1,3,5-triatsin-2yyli)-metyylikarba
moyyli]sulfamoyyli]
bentsoehappo

Puhtaus (1)

≥ 960 g/kg
(tribenuroni-metyylinä
ilmaistuna)

Hyväksymis
päivä

Hyväksynnän
päättymispäivä

1. helmikuuta
2019

30. tammi
kuuta 2034

Erityiset säännökset

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tar
koitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemi
seksi on otettava huomioon tribenuroniin liittyvän uusimista
koskevan kertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I
ja II.

— kuluttajien suojeluun erityisesti eläintuotteissa olevien
jäämien osalta,
— pohjavesien suojeluun,
— vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajeina olevien maakas
vien suojeluun.
Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallinta
toimenpiteitä.”
(1) Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan uusimista koskevassa kertomuksessa.
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Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä eri
tyistä huomiota seuraaviin:
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1914,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2018,
tehoaineen kinoksifeeni hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille
saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009
mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja
91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission direktiivillä 2004/60/EY (2) sisällytettiin kinoksifeeni tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3)
liitteeseen I.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti
hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa
A osassa.

(3)

Tehoaineen kinoksifeeni hyväksyntä, sellaisena kuin se on esitettynä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011
liitteessä olevassa A osassa, päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2019.

(4)

Hakemus, jossa pyydettiin uusimaan kinoksifeenin hyväksyntä, jätettiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 844/2012 (5) 1 artiklan mukaisesti kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa.

(5)

Hakija on toimittanut asetuksen (EU) N:o 844/2012 6 artiklassa vaaditut täydentävät asiakirja-aineistot. Esittelevä
jäsenvaltio totesi hakemuksen täydelliseksi.

(6)

Esittelevä jäsenvaltio laati rinnakkaisesittelijänä toimivaa jäsenvaltiota kuullen uusimista koskevan arviointiker
tomuksen ja toimitti sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviran
omainen’, ja komissiolle 5 päivänä joulukuuta 2016.

(7)

Kyseinen arviointi rajoittui kohdennettuun arviointiin täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 11 artiklan
4 kohdan mukaisesti. Arvioinnissa ei käsitelty muuta kuin kinoksifeenin mahdollisiin hitaasti hajoaviin,
biokertyviin ja myrkyllisiin (PBT) ominaisuuksiin, erittäin hitaasti hajoaviin ja erittäin voimakkaasti biokertyviin
(vPvB) ominaisuuksiin ja pysyvästi orgaanisten yhdisteiden (POP) ominaisuuksiin liittyviä tunnistamista, analyysi
menetelmiä, käyttäytymistä ympäristössä ja ekotoksikologiaa koskevia tietoja, koska asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 liitteessä II olevassa 3.7.2 ja 3.7.3 kohdassa esitetyt hyväksymiskriteerit eivät täyty.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti uusimista koskevan arviointikertomuksen hakijalle ja jäsenvaltioille
kommentoitavaksi ja niiltä saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Lisäksi elintarviketurvallisuusviran
omainen asetti täydentävän asiakirja-aineiston tiivistelmän julkisesti saataville.

(1) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Komission direktiivi 2004/60/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta kinoksifeenin
sisällyttämiseksi siihen tehoaineena (EUVL L 120, 24.4.2004, s. 39).
(3) Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230,
19.8.1991, s. 1).
(4) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).
(5) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden
uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).
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(9)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 24 päivänä marraskuuta 2017 komissiolle päätelmänsä (1) siitä,
voidaanko kinoksifeenin olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit.
Päätelmä rajoittuu vaaran kohdennettuun arviointiin (jossa keskityttiin asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II
olevassa 3.7 kohdassa tarkoitettuihin seikkoihin), eikä se kata kaikkia hyväksymiskriteerejä. Elintarvike
turvallisuusviranomainen totesi, että kinoksifeeni on PBT-aine ja vPvB-aine.

(10)

Komissio pyysi hakijaa esittämään huomautuksensa elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmästä ja täytän
töönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 14 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti uusimista
koskevasta kertomuksesta. Hakija toimitti huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(11)

Hakijan esittämistä perusteluista huolimatta ainetta koskevia huolenaiheita ei voitu poistaa.

(12)

Näiden tunnistettujen huolenaiheiden pohjalta ei ole vahvistettu vähintään yhden kinoksifeenia sisältävän
kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen osalta, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009
4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit täyttyvät. Sen vuoksi on aiheellista olla uusimatta kinoksifeenin
hyväksyntää mainitun asetuksen 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(13)

Jäsenvaltioille tulisi antaa riittävästi aikaa kinoksifeenia sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamiseen.

(14)

Jos jäsenvaltiot myöntävät kinoksifeenia sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään 27 päivänä maalis
kuuta 2020.

(15)

Kinoksifeenin hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin 30 päivään huhtikuuta 2019 komission täytäntöönpa
noasetuksella (EU) 2018/524 (2), jotta uusimisprosessi voitaisiin saattaa päätökseen ennen kyseisen aineen
hyväksynnän voimassaolon päättymistä. Koska päätös on tehty ennen voimassaolon myöhennettyä
päättymispäivää, tätä asetusta olisi sovellettava mahdollisimman pian.

(16)

Tämä asetus ei estä kinoksifeenin hyväksymistä koskevan uuden hakemuksen toimittamista asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 7 artiklan nojalla.

(17)

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättäminen
Tehoaineen kinoksifeeni hyväksyntää ei uusita.

2 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen
Poistetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevasta A osasta kinoksifeenia koskeva rivi 82.

3 artikla
Siirtymätoimenpiteet
Jäsenvaltioiden on peruutettava kinoksifeenia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden hyväksynnät viimeistään
27 päivänä kesäkuuta 2019.
(1) EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen), 2018. Peer review of the targeted hazard assessment of the pesticide active
substance quinoxyfen. EFSA Journal 2018;16(1):5085 [11 pp.]. DOI: 10.2903/j.efsa.2018.5085.
(2) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/524, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713, identtinen kannan AQ 713 kanssa,
sekä tehoaineiden klodinafoppi, klopyralidi, syprodiniili, diklorproppi-P, fosetyyli, mepanipyriimi, metkonatsoli, metrafenoni,
pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis kanta: MA 342, pyrimetaniili, kinoksifeeni, rimsulfuroni, spinosadi, tiaklopridi, tiametoksaami,
tiraami, tolklofossimetyyli, triklopyyri, trineksapakki, tritikonatsoli ja tsiraami hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä
(EUVL L 88, 4.4.2018, s. 4).
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4 artikla
Siirtymäaika
Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti mahdollisesti myöntämän siirtymäajan on oltava
mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 27 päivänä maaliskuuta 2020.
5 artikla
Voimaantulo
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 6 päivänä joulukuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1915,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2018,
Metschnikowia fructicola kanta NRRL Y-27328 -tehoaineen hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden
markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen
muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja
91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Koppert B.V. toimitti 30 päivänä syyskuuta 2014 Ranskalle asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan 1 kohdan
mukaisesti hakemuksen tehoaineen Metschnikowia fructicola kanta NRRL Y-27328 hyväksymiseksi.

(2)

Kyseisen asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti Ranska ilmoitti esittelevänä jäsenvaltiona 3 päivänä kesäkuuta
2015 hakijalle, muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä
’elintarviketurvallisuusviranomainen’, että hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi.

(3)

Esittelevä jäsenvaltio toimitti 17 päivänä lokakuuta 2016 arviointikertomuksen luonnoksen komissiolle ja kopion
siitä elintarviketurvallisuusviranomaiselle; siinä arvioitiin, voidaanko kyseisen tehoaineen olettaa täyttävän
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen noudatti asetuksen (EY) N:o 1107/2009 12 artiklan 1 kohdan säännöksiä. Se
pyysi 20 päivänä maaliskuuta 2017 kyseisen asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti hakijaa toimittamaan
lisätietoja jäsenvaltioille, komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Esittelevän jäsenvaltion näistä
lisätiedoista tekemä arviointi toimitettiin elintarviketurvallisuusviranomaiselle päivitetyn arviointikertomuksen
luonnoksen muodossa 12 päivänä syyskuuta 2017.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti 24 päivänä marraskuuta 2017 hakijalle, jäsenvaltioille ja komissiolle
päätelmänsä (2) siitä, voidaanko Metschnikowia fructicola kanta NRRL Y-27328 -tehoaineen olettaa täyttävän
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit. Elintarviketurvallisuusviranomainen
asetti päätelmänsä julkisesti saataville.

(6)

Komissio esitteli pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle 20 päivänä heinäkuuta 2018 Metschnikowia
fructicolan kantaa NRRL Y-27328 koskevan tarkastelukertomuksen ja asetusluonnoksen Metschnikowia fructicolan
kannan NRRL Y-27328 hyväksymisestä.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjen hyväksymiskriteerien täyttyminen on osoitettu vähintään
yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen
osalta ja erityisesti tutkittujen ja tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta.

(8)

Näin ollen on aiheellista hyväksyä Metschnikowia fructicolan kanta NRRL Y-27328.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan sekä sen 6 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon
nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen hyväksyntään on kuitenkin tarpeen liittää tiettyjä edellytyksiä.

(1) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active
substance Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328 EFSA Journal 2017;15(12):5084, 19 pp. doi:10.2903/j.efsa.2017.5084.
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(10)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 540/2011 (1) liitettä olisi muutettava.

(11)

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tehoaineen hyväksyminen
Hyväksytään liitteessä I esitetty Metschnikowia fructicola kanta NRRL Y-27328 -tehoaine kyseisessä liitteessä vahvistetuin
edellytyksin.
2 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen
Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.
3 artikla
Voimaantulo
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 6 päivänä joulukuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER

(1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).
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LIITE I

Nimi, tunnistenumero

Metschnikowia fructicolan kanta NRRL Y-27328

Ei sovelleta

Puhtaus (1)

Vähimmäispitoisuus:
1 × 10 PMY/g
10

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän
päättymispäivä

27. joulukuuta
2018

27. joulukuuta
2028

Erityiset säännökset

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 koh
dassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden
täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon
Metschnikowia fructicolan kantaa NRRL Y-27328
koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityi
sesti sen lisäykset I ja II.

FI

Viitenumero Agriculture Research Service -kantako
koelmassa – National center for agricultural utilisa
tion research, Peoria, Illinois, Yhdysvallat

IUPAC-nimi

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitet
tävä erityistä huomiota

Tuottajan on valvottava tarkasti ympäristöolosuhtei
den säilymistä ja laadunvalvonta-analyysia tuotanto
prosessin aikana.
Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskin
hallintatoimenpiteitä.
(1) Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

Euroopan unionin virallinen lehti

— käyttäjien ja työntekijöiden suojeluun ottaen
huomioon, että Metschnikowia fructicolan kan
taa NRRL Y-27328 pidetään mahdollisena her
kistymisen aiheuttajana.
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LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan B osaan seuraava kohta:
Nimi, tunnistenumero

”129

Metschnikowia fructicolan kanta NRRL Y-27328
Viitenumero Agriculture Research Service
-kantakokoelmassa – National center for agri
cultural utilisation research, Peoria, Illinois,
Yhdysvallat

IUPAC-nimi

Ei sovelleta

Puhtaus (1)

Vähimmäispitoisuus:
1 × 10 PMY/g
10

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän
päättymispäivä

27. joulukuuta
2018

27. joulukuuta
2028

Erityiset säännökset

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan
6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten peri
aatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava
huomioon Metschnikowia fructicolan kantaa
NRRL Y-27328 koskevan tarkastelukertomuk
sen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

FI

Nro

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiin
nitettävä erityistä huomiota

Tuottajan on valvottava tarkasti ympäristöolo
suhteiden säilymistä ja laadunvalvonta-analyy
sia tuotantoprosessin aikana.
Käyttöedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä
riskinhallintatoimenpiteitä.”
(1) Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

Euroopan unionin virallinen lehti

— käyttäjien ja työntekijöiden suojeluun ot
taen huomioon, että Metschnikowia fructico
lan kantaa NRRL Y-27328 pidetään mah
dollisena herkistymisen aiheuttajana.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1916,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2018,
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen bispyribac hyväksynnän
voimassaoloajan pidentämiseksi
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja
91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan ensimmäisen kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (2) liitteessä olevassa B osassa esitetään asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 nojalla hyväksytyt tehoaineet.

(2)

Tehoaineen bispyribac hyväksynnän voimassaoloaika päättyy 31 päivänä heinäkuuta 2021.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 (3) mukaisesti esitettiin hakemus kyseisen tehoaineen
hyväksynnän uusimiseksi. Hyväksynnän voimassaoloaika kuitenkin todennäköisesti päättyy hakijasta
riippumattomista syistä ennen kuin on tehty päätös hyväksynnän uusimisesta. Sen vuoksi on tarpeen pidentää
hyväksynnän voimassaoloaikaa asetuksen (EY) N:o 1107/2009 17 artiklan mukaisesti.

(4)

Kun otetaan huomioon aika ja resurssit, joita tarvitaan siihen, että niiden lukuisien tehoaineiden, joiden
hyväksynnän voimassaolo päättyy vuosien 2019 ja 2021 välisenä aikana, hyväksynnän uusimista koskevien
hakemusten arviointi saadaan päätökseen, komission täytäntöönpanopäätöksellä C(2016) 6104 (4) laadittiin
samankaltaiset tehoaineet yhteen kokoava työohjelma ja vahvistettiin sen painopisteet ihmisten ja eläinten
terveyttä tai ympäristöä koskevien turvallisuusnäkökohtien perusteella, kuten asetuksen (EY) N:o 1107/2009
18 artiklassa säädetään.

(5)

Koska tähän asetukseen sisältyvä tehoaine ei kuulu täytäntöönpanopäätöksen C(2016) 6104 mukaisesti etusijalle
asetettuihin ryhmiin, hyväksynnän voimassaoloa olisi jatkettava kahdella vuodella ottaen huomioon voimassaolon
nykyinen päättymispäivä, se tosiseikka, että täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 6 artiklan 3 kohdan
mukaan tehoainetta koskeva täydentävä asiakirja-aineisto on toimitettava viimeistään 30 kuukautta ennen
voimassaolon päättymispäivää, tarve varmistaa vastuiden ja työn tasapuolinen jakautuminen esittelijöinä ja
rinnakkaisesittelijöinä toimivien jäsenvaltioiden välillä sekä arviointia ja päätöksentekoa varten tarvittavat
käytettävissä olevat resurssit. Tämän vuoksi on aiheellista pidentää tehoaineen bispyribac hyväksynnän
voimassaoloaikaa kahdella vuodella.

(6)

Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1107/2009 17 artiklan ensimmäisen kohdan tarkoituksen komissio
vahvistaa niissä tapauksissa, joissa ei ole toimitettu täydentävää asiakirja-aineistoa täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 844/2012 mukaisesti viimeistään 30 kuukautta ennen kulloistakin tämän asetuksen liitteessä vahvistettua
voimassaolon päättymispäivää, päättymispäiväksi saman päivän, joka oli voimassa ennen tätä asetusta, tai
aikaisimman mahdollisen päivän sen jälkeen.

(7)

Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1107/2009 17 artiklan ensimmäisen kohdan tarkoituksen komissio
vahvistaa niissä tapauksissa, joissa komissio antaa asetuksen, jossa säädetään, että tämän asetuksen liitteessä
tarkoitetun tehoaineen hyväksyntää ei uusita, koska hyväksymisperusteet eivät täyty, voimassaolon päättymis
päiväksi saman päivän, joka oli voimassa ennen tätä asetusta, tai tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättämisestä
annetun asetuksen voimaantulopäivän, sen mukaan kumpi päivämäärä on myöhäisempi. Silloin kun komissio
antaa asetuksen, jossa säädetään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun tehoaineen hyväksynnän uusimisesta, se
pyrkii vahvistamaan tapauksen mukaan aikaisimman mahdollisen soveltamispäivän.

(1) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).
(3) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden
uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).
4
( ) Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 28 päivänä syyskuuta 2016, työohjelman laatimisesta sellaisten tehoaineiden, joiden
hyväksynnän voimassaolo päättyy vuonna 2019, 2020 tai 2021, hyväksynnän uusimista koskevien hakemusten arvioimiseksi Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL C 357, 29.9.2016, s. 9).
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(8)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava.

(9)

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
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 6 päivänä joulukuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä oleva B osa seuraavasti:
Kuudennessa sarakkeessa, kohdan ”Hyväksynnän päättymispäivä”, rivillä 1 Bispyripac päivämäärä korvataan
päivämäärällä ”31. heinäkuuta 2023”.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1917,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2018,
tehoaineen flurtamoni hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille
saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009
mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja
91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 1 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission direktiivillä 2003/84/EY (2) sisällytettiin flurtamoni tehoaineena neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3)
liitteeseen I.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti
hyväksyttyinä, ja ne luetellaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa
A osassa.

(3)

Tehoaineen flurtamoni hyväksyntä, sellaisena kuin se on esitettynä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011
liitteessä olevassa A osassa, päättyy 31 päivänä lokakuuta 2019.

(4)

Hakemus, jossa pyydettiin uusimaan flurtamonin hyväksyntä, jätettiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 844/2012 (5) 1 artiklan mukaisesti kyseisessä artiklassa säädetyssä määräajassa.

(5)

Hakija on toimittanut täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 6 artiklassa vaaditut täydentävät asiakirjaaineistot. Esittelevä jäsenvaltio totesi hakemuksen täydelliseksi.

(6)

Esittelevä jäsenvaltio laati rinnakkaisesittelijänä toimivaa jäsenvaltiota kuullen uusimista koskevan arviointiker
tomuksen ja toimitti sen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviran
omainen’, ja komissiolle 29 päivänä toukokuuta 2015.

(7)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti uusimista koskevan arviointikertomuksen hakijalle ja jäsenvaltioille
kommentoitavaksi ja niiltä saamansa huomautukset edelleen komissiolle. Lisäksi elintarviketurvallisuusviran
omainen asetti täydentävän asiakirja-aineiston tiivistelmän julkisesti saataville.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 10 päivänä elokuuta 2017 komissiolle päätelmänsä (6) siitä,
voidaanko flurtamonin olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit.

(9)

Elintarviketurvallisuusviranomainen havaitsi erityisiä huolenaiheita. Se katsoi erityisesti, ettei flurtamonin
mahdollista mutageenisuutta ollut mahdollista sulkea pois saatavilla olevien tietojen perusteella eikä lopullisia
terveysperusteisia viitearvoja voitu asettaa. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi näin ollen, ettei kuluttajiin
kohdistuvien riskien arviointia ja muuhun kuin ravintoon liittyvää riskinarviointia voitu tehdä.
Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi lisäksi, ettei erinäisten asiakirja-aineistoon liittyvien puutteiden vuoksi

(1) EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Komission direktiivi 2003/84/EY, annettu 25 päivänä syyskuuta 2003, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta flurtamonin,
flufenasetin, jodosulfuronin, dimetenamidi-p:n, pikoksistrobiinin, fostiatsaatin ja siltiofamin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina
(EUVL L 247, 30.9.2003, s. 20).
(3) Neuvoston direktiivi 91/414/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 230,
19.8.1991, s. 1).
(4) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).
(5) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 844/2012, annettu 18 päivänä syyskuuta 2012, säännösten vahvistamisesta tehoaineiden
uusimismenettelyn täytäntöönpanemiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 252, 19.9.2012, s. 26).
(6) EFSA (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen), 2017. Conclusion on the updated peer review of the pesticide risk assessment of
the active substance flurtamone. EFSA Journal 2017;15(8):4976, 25 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4976.
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ollut mahdollista saattaa päätökseen yleistä riskinarviointia kuluttajien altistumisesta trifluorietikkahappometaboliitille, jota ennakoidaan esiintyvän pohjavedessä kaikissa merkityksellisissä skenaarioissa ja jäämänä
kasveissa. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi myös, ettei hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien
arviointia voitu saattaa päätökseen käytettävissä olevien tutkimusten perusteella.
(10)

Komissio pyysi hakijaa esittämään huomautuksensa elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmästä ja täytän
töönpanoasetuksen (EU) N:o 844/2012 14 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti uusimista
koskevan kertomuksen luonnoksesta. Hakija toimitti huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.

(11)

Hakijan esittämistä perusteluista huolimatta tehoainetta koskevia huolenaiheita ei voitu poistaa.

(12)

Näin ollen ei ole vahvistettu vähintään yhden kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötar
koituksen osalta, että asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit täyttyvät. Sen
vuoksi on aiheellista olla uusimatta tehoaineen flurtamoni hyväksyntää kyseisen asetuksen 20 artiklan 1 kohdan
b alakohdan mukaisesti.

(13)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava.

(14)

Jäsenvaltioille tulisi antaa riittävästi aikaa flurtamonia sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamiseen.

(15)

Jos jäsenvaltiot myöntävät flurtamonia sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään 27 päivänä maalis
kuuta 2020.

(16)

Flurtamonin hyväksynnän voimassaoloaikaa pidennettiin 31 päivään lokakuuta 2019 komission täytäntöönpa
noasetuksella (EU) 2018/1262 (1), jotta uusimisprosessi voitaisiin saattaa päätökseen ennen kyseisen aineen
hyväksynnän voimassaolon päättymistä. Koska asiassa on tehty päätös ennen voimassaolon myöhennettyä
päättymispäivää, tätä asetusta olisi sovellettava mahdollisimman pian.

(17)

Tämä asetus ei estä flurtamonin hyväksymistä koskevan uuden hakemuksen toimittamista asetuksen (EY)
N:o 1107/2009 7 artiklan nojalla.

(18)

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tehoaineen hyväksynnän uusimatta jättäminen
Tehoaineen flurtamoni hyväksyntää ei uusita.

2 artikla
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen
Poistetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevasta A osasta flurtamonia koskeva rivi 64.

3 artikla
Siirtymätoimenpiteet
Jäsenvaltioiden on peruutettava flurtamonia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden hyväksynnät viimeistään
27 päivänä kesäkuuta 2019.
(1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1262, annettu 20 päivänä syyskuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden 1-metyylisyklopropeeni, beta-syflutriini, klorotaloniili, klorotoluroni, klomatsoni,
sypermetriini, daminotsidi, deltametriini, dimetenamidi-p, diuroni, fludioksonili, flufenaset, flurtamoni, fostiatsaatti, indoksakarbi,
MCPA, MCPB, prosulfokarbi, tiofanaattimetyyli ja tribenuroni hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (EUVL L 238, 21.9.2018,
s. 62).
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4 artikla
Siirtymäaika
Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti mahdollisesti myöntämän siirtymäajan on oltava
mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 27 päivänä maaliskuuta 2020.
5 artikla
Voimaantulo
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 6 päivänä joulukuuta 2018.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1918,
annettu 4 päivänä joulukuuta 2018,
luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä
annetun direktiivin 2006/112/EY 16 ja 168 artiklasta poikkeavaa erityistoimenpidettä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin
2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvoston päätöksellä 2006/659/EY (2) Yhdistyneelle kuningaskunnalle annettiin lupa soveltaa erityistä yksinker
taistamistoimenpidettä, jäljempänä ’toimenpide’, jolla määritetään vakiomääräisesti sellaisten yritysautojen
polttoainemenoista kannettavan vähennyskelvottoman arvonlisäveron (alv) osuus, jotka eivät ole yksinomaan
yrityskäytössä. Verovelvollisille vapaaehtoisen järjestelmän perusta on auton hiilidioksidipäästöjen määrä, koska
päästöt ja polttoaineenkulutus korreloivat suhteessa toisiinsa ja näin ollen myös suhteessa polttoainemenoihin.

(2)

Päätös 2006/659/EY korvattiin neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2015/2109 (3), jonka voimassaolo
päättyy 31 päivänä joulukuuta 2018.

(3)

Yhdistynyt kuningaskunta on pyytänyt kirjeessään, jonka komissio on kirjannut saapuneeksi 27 päivänä
huhtikuuta 2018, lupaa jatkaa toimenpiteen soveltamista 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.

(4)

Komissio antoi Yhdistyneen kuningaskunnan esittämän pyynnön tiedoksi muille jäsenvaltioille 11 päivänä
kesäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä. Komissio ilmoitti Yhdistyneelle kuningaskunnalle 12 päivänä kesäkuuta 2018
päivätyllä kirjeellä, että sillä oli kaikki hakemuksen arviointia varten tarvittavat tiedot.

(5)

Yhdistynyt kuningaskunta toimitti erityistoimenpiteen toimivuutta koskevan raportin täytäntöönpanopäätöksen
(EU) 2015/2109 4 artiklan mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan mukaan järjestelyllä on saatu yksinker
taistettua menettelyä sekä verovelvollisten että verohallinnon kannalta työsuhdeautojen polttoainemenoista
kannettavan arvonlisäveron osalta.

(6)

Sen vuoksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle olisi annettava lupa soveltaa toimenpidettä 31 päivään joulukuuta
2020 saakka.

(7)

Poikkeava toimenpide ei vaikuta kielteisesti arvonlisäverosta kertyviin unionin omiin varoihin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Direktiivin 2006/112/EY 16 ja 168 artiklasta poiketen Yhdistyneellä kuningaskunnalla on lupa vahvistaa yksityiskäytössä
olevien työsuhdeautojen polttoainemenoihin liittyvän arvonlisäveron osuus vakiomääräisesti 1 päivästä tammikuuta
2019 alkaen 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.
(1) EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.
(2) Neuvoston päätös 2006/659/EY, tehty 25 päivänä syyskuuta 2006, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle ottaa käyttöön
jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 77/388/ETY 5 artiklan 6 kohdasta ja
11 artiklan A kohdan 1 alakohdan b alakohdasta poikkeava erityistoimenpide (EUVL L 272, 3.10.2006, s. 15).
3
( ) Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2109, annettu 17 päivänä marraskuuta 2015, luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningas
kunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta sekä
168 ja 168 a artiklasta poikkeavia toimenpiteitä (EUVL L 305, 21.11.2015, s. 49).

7.12.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/31

2 artikla
Edellä 1 artiklassa tarkoitettu veron osuus ilmoitetaan polttoaineenkulutusta kuvaavina kiinteinä määrinä, jotka on
vahvistettu ajoneuvotyypin hiilidioksidipäästön perusteella. Yhdistyneen kuningaskunnan on tarkistettava kyseisiä
kiinteitä määriä vuosittain keskimääräisten polttoainekustannusten muutosten huomioon ottamiseksi.
3 artikla
Tähän päätökseen perustuva järjestelmä on verovelvollisille vapaaehtoinen.
4 artikla
Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
H. LÖGER
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NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1919,
annettu 4 päivänä joulukuuta 2018,
luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun
direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä tehdyn päätöksen 2009/790/EY
muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin
2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivin 2006/112/EY 287 artiklan 14 alakohdan mukaan Puola voi myöntää vapautuksen arvonlisäverosta
sellaisille verovelvollisille, joiden vuosittainen liikevaihto on kansallisena valuuttana Puolan liittymispäivänä
voimassa olleen muuntokurssin mukaan enintään 10 000 euroa.

(2)

Puolalle annettiin neuvoston päätöksellä 2009/790/EY (2) lupa myöntää 31 päivään joulukuuta 2012 saakka
vapautus arvonlisäverosta sellaisille verovelvollisille, joiden vuosittainen liikevaihto on kansallisena valuuttana
Puolan liittymispäivänä voimassa olleen muuntokurssin mukaan enintään 30 000 euroa. Lupaa kyseisen erityistoi
menpiteen soveltamiseen jatkettiin myöhemmin neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2012/769/EU (3)
31 päivään joulukuuta 2015 saakka ja neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2015/1173 (4) 31 päivään
joulukuuta 2018 saakka. Neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2016/2090 (5) poikkeuksen raja-arvo
korotettiin vastaamaan kansallisessa valuutassa 40 000:ta euroa.

(3)

Puola on pyytänyt kirjeessään, jonka komissio on kirjannut vastaanotetuksi 15 päivänä toukokuuta 2018, lupaa
vapauttaa edelleen arvonlisäverosta sellaiset verovelvolliset, joiden vuosittainen liikevaihto on kansallisessa
valuutassa enintään 40 000 euroa.

(4)

Komissio toimitti Puolan hakemuksen muille jäsenvaltioille direktiivin 2006/112/EY 395 artiklan 2 kohdan toisen
alakohdan mukaisesti 20 päivänä heinäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä, lukuun ottamatta Espanjaa, jolle hakemus
toimitettiin 23 päivänä heinäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellä. Komissio ilmoitti Puolalle 23 päivänä heinäkuuta
2018 päivätyllä kirjeellä saaneensa kaikki hakemuksen arviointiin tarvittavat tiedot.

(5)

Puolan toimittamista tiedoista ilmenee, että poikkeuspyynnön perustelut eivät ole juurikaan muuttuneet. Sillä
yksinkertaistetaan yrityksiin kohdistuvaa rasitetta useiden sellaisten verovelvollisten osalta, joiden liiketoiminta on
vähäistä. Lisäksi sillä vähennetään verohallinnon hallinnollista taakkaa rajoittamalla tarvetta valvoa pieniä
verovelvollisia, mikä on suhteellisen kallista verrattuna kyseessä olevaan arvonlisäveron määrään. Kyseinen
erityistoimenpide on verovelvollisille täysin valinnainen.

(6)

Koska pienillä yrityksillä on korkeamman raja-arvon vuoksi vähemmän arvonlisäverovelvoitteita ja ne voivat
toisaalta valita edelleen tavanomaiset arvonlisäverojärjestelyt direktiivin 2006/112/EY 290 artiklan mukaisesti,
Puolalle olisi annettava lupa jatkaa erityistoimenpiteen soveltamista rajoitetun ajan 31 päivään joulukuuta 2021
saakka.

(1) EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.
(2) Neuvoston päätös 2009/790/EY, tehty 20 päivänä lokakuuta 2009, luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäve
rojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä (EUVL L 283, 30.10.2009, s. 53).
(3) Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/769/EU, annettu 4 päivänä joulukuuta 2012, luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä tehdyn päätöksen
2009/790/EY muuttamisesta (EUVL L 338, 12.12.2012, s. 27).
(4) Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1173, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2015, luvan antamisesta Puolan tasavallalle soveltaa
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä tehdyn päätöksen
2009/790/EY muuttamisesta (EUVL L 189, 17.7.2015, s. 36).
5
( ) Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2090, annettu 21 päivänä marraskuuta 2016, luvan antamisesta Puolan tasavallalle
soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä tehdyn
päätöksen 2009/790/EY muuttamisesta (EUVL L 324, 30.11.2016, s. 7).
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(7)

Koska direktiivin 2006/112/EY 281–294 artiklaa, jotka koskevat pienten yritysten erityisjärjestelmää, ollaan
parhaillaan tarkastelemassa uudelleen, on mahdollista, että direktiivi, jolla muutetaan kyseisiä artikloja, annetaan
ja sillä asetetaan päivämäärä, josta lähtien jäsenvaltioiden on sovellettava kansallisia säännöksiä, ennen kuin
poikkeuksen voimassaoloaika päättyy 31 päivänä joulukuuta 2021. Tällöin tätä päätöstä ei olisi enää sovellettava.

(8)

Poikkeuksella ei ole vaikutuksia arvonlisäverosta kertyviin unionin omiin varoihin, koska Puola tekee kompensaa
tiolaskelman neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 (1) 6 artiklan mukaisesti.

(9)

Päätös 2009/790/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 2009/790/EY 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen seuraavista päivämääristä aikaisimpaan saakka:
a) 31 päivä joulukuuta 2021;
b) se päivä, josta lähtien jäsenvaltioiden on sovellettava niitä kansallisia säännöksiä, joita niiden edellytetään
hyväksyvän siinä tapauksessa, että annetaan direktiivin 2006/112/EY pienten yritysten erityisjärjestelmää
koskevan 281–294 artiklan muuttamista koskeva direktiivi.”
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu Puolan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
H. LÖGER

(1) Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, arvonlisäverosta kertyvien omien varojen
lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä (EYVL L 155, 7.6.1989, s. 9).
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NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1920,
annettu 4 päivänä joulukuuta 2018,
luvan antamisesta Liettuan tasavallalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun
direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista annetun täytäntöön
panopäätöksen 2010/99/EU muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin
2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto antoi 15 päivänä toukokuuta 2006 päätöksellä 2006/388/EY (2) Liettualle luvan soveltaa direktiivin
77/388/ETY (3) 21 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä, jotta se voi tietyissä tapauksissa määrätä arvonlisäverovel
volliseksi verovelvollisen, joka vastaanottaa tavaroiden luovutukset tai palveluiden suoritukset.

(2)

Direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poiketen Liettualle annettiin neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä
2010/99/EU (4) lupa jatkaa erityistoimenpiteen soveltamista 31 päivään joulukuuta 2012, jotta se voisi edelleen
määrätä arvonlisäverovelvolliseksi verovelvollisen, joka vastaanottaa seuraavat tavaroiden luovutukset ja
palvelujen suoritukset: verovelvollisen suorittamat tavaroiden luovutukset ja palveluiden suoritukset, kun
verovelvolliseen sovelletaan maksukyvyttömyysmenettelyä tai oikeudellisen valvonnan alaista velkasaneerausme
nettelyä, ja puutavaran toimitukset, jäljempänä ’erityistoimenpide’. Lupaa soveltaa erityistoimenpidettä jatkettiin
neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2012/704/EU (5) 31 päivään joulukuuta 2015 ja neuvoston täytäntöönpa
nopäätöksellä (EU) 2015/2395 (6) 31 päivään joulukuuta 2018.

(3)

Liettua pyysi komissiossa 27 päivänä huhtikuuta 2018 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä lupaa jatkaa erityistoi
menpiteen soveltamista. Täytäntöönpanopäätöksen 2010/99/EU 2 artiklan kolmannen kohdan vaatimuksen
mukaisesti Liettua toimitti komissiossa 23 päivänä heinäkuuta 2018 vastaanotetuksi kirjatulla kirjeellä raportin
erityistoimenpiteen soveltamisesta.

(4)

Komissio antoi direktiivin 2006/112/EY 395 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti Liettuan
hakemuksen tiedoksi muille jäsenvaltioille 16 päivänä elokuuta 2018 päivätyillä kirjeillä, lukuun ottamatta
Espanjaa ja Kyprosta, joille hakemus annettiin tiedoksi 17 päivänä elokuuta 2018 päivätyillä kirjeillä. Komissio
ilmoitti 20 päivänä elokuuta 2018 päivätyllä kirjeellä Liettualle, että sillä oli kaikki hakemuksen arviointia varten
tarvitsemansa tiedot.

(5)

Maksukyvyttömyys- tai velkasaneerausmenettelyissä olevat verovelvolliset eivät usein voi taloudellisten ongelmien
takia maksaa arvonlisäveroa suorittamistaan tavaroiden luovutuksista ja palveluiden suorituksista. Liettuan
puutavaramarkkinoilla on myös ongelmia markkinoiden luonteen ja markkinoilla toimivien yritysten vuoksi.
Markkinoita hallitsevat pienet paikalliset yritykset, jotka ovat usein jälleenmyyjiä ja välittäjiä, joita veroviran
omaisten on ollut vaikea valvoa. Yleisimmässä verovilpin muodossa yritys laskuttaa asiakasta luovutuksista tai
suorituksista ja katoaa sen jälkeen jäljettömiin maksamatta veroa, mutta toimittaa asiakkaalle verovähennykseen
oikeuttavan kauppalaskun. Liettuan mukaan tämä erityistoimenpiteen soveltamisen perusteena ollut tilanne ei ole

(1) EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.
(2) Neuvoston päätös 2006/388/EY, tehty 15 päivänä toukokuuta 2006, luvan antamisesta Liettuan tasavallalle soveltaa jäsenvaltioiden lii
kevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 21 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä
(EUVL L 150, 3.6.2006, s. 13).
(3) Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön
yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1).
(4) Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2010/99/EU, annettu 16 päivänä helmikuuta 2010, luvan antamisesta Liettuan tasavallalle jatkaa
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista
(EUVL L 45, 20.2.2010, s. 10).
(5) Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/704/EU, annettu 13 päivänä marraskuuta 2012, luvan antamisesta Liettuan tasavallalle jatkaa
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista koskevan
täytäntöönpanopäätöksen 2010/99/EU muuttamisesta (EUVL L 319, 16.11.2012, s. 7).
6
( ) Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2395, annettu 10 päivänä joulukuuta 2015, luvan antamisesta Liettuan tasavallalle jatkaa
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavan toimenpiteen soveltamista annetun
täytäntöönpanopäätöksen 2010/99/EU muuttamisesta (EUVL L 332, 18.12.2015, s. 140).
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muuttunut. Erityistoimenpiteen soveltamista koskevat Liettuan veroviranomaisten tutkimukset ja analyysit ovat
osoittaneet, että erityistoimenpiteen avulla on pystytty tehokkaasti ehkäisemään arvonlisäveropetoksia
maksukyvyttömyys- tai velkasaneerausmenettelyissä olevien verovelvollisten ja puutavarakaupan osalta.
(6)

Liettualle olisi sen vuoksi annettava lupa jatkaa erityistoimenpiteen soveltamista rajoitetun ajan 31 päivään
joulukuuta 2021.

(7)

Poikkeukset myönnetään yleensä rajoitetuksi ajaksi, jotta voidaan arvioida, ovatko tietyt erityistoimenpiteet
asianmukaisia ja tehokkaita. Poikkeukset antavat jäsenvaltioille aikaa ottaa käyttöön muita tavanomaisia
toimenpiteitä kyseessä olevan ongelman ratkaisemiseksi ennen tiettyjen erityistoimenpiteiden voimassaolon
päättymistä, jolloin poikkeuksen voimassaolon jatkaminen ei tämän jälkeen olisi enää perusteltua. Poikkeus, joka
mahdollistaa käännetyn verovelvollisuuden järjestelmän käytön, myönnetään poikkeuksellisesti vain tietyille
aloille, joilla esiintyy petoksia, ja viimeisenä keinona. Liettuan olisi sen vuoksi ennen erityistoimenpiteen
voimassaolon päättymistä pantava täytäntöön muita tavanomaisia toimenpiteitä torjuakseen ja ehkäistäkseen
arvonlisäveropetosten leviämistä maksukyvyttömyys- tai velkasaneerausmenettelyissä olevien verovelvollisten
suorittamien tavaroiden luovutusten ja palvelujen suoritusten osalta sekä puutavaran toimitusten osalta, eikä
Liettualla pitäisi enää olla tarvetta poiketa direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta tällaisten luovutusten ja
suoritusten osalta.

(8)

Erityistoimenpide ei vaikuta kielteisesti arvonlisäverosta kertyviin unionin omiin varoihin.

(9)

Täytäntöönpanopäätös 2010/99/EU olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2010/99/EU 2 artiklan toinen kohta seuraavasti:
”Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2021.”
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu Liettuan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
H. LÖGER
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NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1921,
annettu 4 päivänä joulukuuta 2018,
Latvialle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun
direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta, 168 artiklasta ja 168 a artiklasta
poikkeava erityistoimenpide annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/191/EU muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin
2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Latvialle annettiin neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2013/191/EU (2) lupa ottaa käyttöön direktiivin
2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta, 168 artiklasta ja 168 a artiklasta poikkeava erityistoimenpide,
jäljempänä ’erityistoimenpide’. Lupaa soveltaa erityistoimenpidettä muutettiin myöhemmin, ja sitä jatkettiin
31 päivään joulukuuta 2018 neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2015/2429 (3).

(2)

Erityistoimenpiteellä rajoitetaan arvonlisäveron vähennysoikeus 50 prosenttiin sellaisten henkilöautojen
ostamisen, liisauksen, yhteisöhankinnan ja tuonnin osalta, joiden suurin sallittu paino on enintään
3 500 kilogrammaa ja joissa on enintään kahdeksan istuinta kuljettajan istuimen lisäksi, sekä tällaisten
henkilöautojen huoltoon, korjaukseen ja polttoaineeseen liittyvien kustannusten osalta.

(3)

Latvia pyysi komissiossa 20 päivänä kesäkuuta 2018 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä lupaa jatkaa erityistoi
menpiteen soveltamista rajoittaakseen vähennysoikeutta sellaisten tiettyjen henkilöautojen kustannusten osalta,
jotka eivät ole kokonaan yrityskäytössä.

(4)

Komissio antoi Latvian esittämän hakemuksen tiedoksi muille jäsenvaltioille 7 päivänä syyskuuta 2018 päivätyllä
kirjeellä. Komissio ilmoitti Latvialle 10 päivänä syyskuuta 2018 päivätyllä kirjeellä, että sillä oli kaikki
hakemuksen arviointia varten tarpeelliset tiedot.

(5)

Kuten täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/2429 6 artiklan 2 kohdassa vaaditaan, Latvia toimitti kertomuksen,
johon sisältyi arvonlisäverovähennykselle vahvistetun prosenttiosuuden uudelleentarkastelu. Tällä hetkellä
käytettävissä olevien tietojen perusteella Latvia katsoo, että 50 prosentin rajoitus on edelleen perusteltu ja
asianmukainen.

(6)

Erityistoimenpiteen voimassaolon jatkamista olisi rajoitettava ajallisesti, jotta sen tarpeellisuutta, tehokkuutta ja
asianmukaista prosenttimäärää voidaan arvioida. Koska erityistoimenpiteellä on myönteinen vaikutus
verovelvollisten ja veroviranomaisten hallinnolliseen taakkaan, Latvialle olisi annettava lupa jatkaa erityistoi
menpiteen soveltamista rajoitetun ajan 31 päivään joulukuuta 2021.

(7)

Jos Latvia katsoo, että erityistoimenpiteen jatkaminen on tarpeen vielä vuoden 2021 jälkeen, sen olisi toimitettava
komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2021 kertomus, joka sisältää sovellettavaa prosenttiosuutta
koskevan uudelleentarkastelun, ja voimassaolon jatkamista koskeva pyyntö.

(8)

Erityistoimenpiteellä on vain vähäinen vaikutus lopullisessa kulutusvaiheessa kannettavan
kokonaismäärään, eikä se vaikuta kielteisesti arvonlisäverosta kertyviin unionin omiin varoihin.

(9)

Täytäntöönpanopäätös 2013/191/EU olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

verotulon

(1) EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1.
(2) Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/191/EU, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Latvialle annettavasta luvasta ottaa käyttöön
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta, 168 artiklasta ja
168 a artiklasta poikkeava erityistoimenpide (EUVL L 113, 25.4.2013, s. 11).
3
( ) Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2429, annettu 10 päivänä joulukuuta 2015, Latvialle annettavasta luvasta ottaa käyttöön
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta, 168 artiklasta ja
168 a artiklasta poikkeava erityistoimenpide (EUVL L 334, 22.12.2015, s. 15).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan täytäntöönpanopäätöksen 2013/191/EU 6 artikla seuraavasti:
”6 artikla
1. Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016, ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulu
kuuta 2021.
2. Tässä päätöksessä annetun luvan voimassaolon jatkamista koskeva pyyntö on toimitettava komissiolle
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2021, ja siihen on liitettävä kertomus, joka sisältää uudelleenarvioinnin
1 artiklassa säädetystä prosenttiosuudesta.”
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2019.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu Latvian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
H. LÖGER
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OIKAISUJA
Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta
2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä
direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 315, 14. marraskuuta 2012)
Korvataan koko direktiivissä ilmaisu ”loppukäyttäjä” ilmaisulla ”loppuasiakas” asianmukaisesti taivutettuna.

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/2450, annettu 2 päivänä joulukuuta 2015,
tietojen toimittamisessa valvontaviranomaisille käytettäviä taulukoita koskevista Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpano
standardeista
(Euroopan unionin virallinen lehti L 347, 31. joulukuuta 2015)
Sivulla 596, liitteessä II olevan taulukon S.22.01 rivillä C0030/R0010, sarakkeessa ”Ohjeet” olevassa ensimmäisessä
kohdassa ja sivulla 990, liitteessä III olevan taulukon S.22.01 rivillä C0030/R0010, sarakkeessa ”Ohjeet” olevassa
ensimmäisessä kohdassa:
on:

”Vakuutustekniseen vastuuvelkaan vakuutusteknistä vastuuvelkaa koskevan siirtymäkauden vähennyksen
perusteella tehdyn oikaisun määrä.”

pitää olla:

”Vakuutustekniseen vastuuvelkaan vakuutusteknisistä
vähennyksen perusteella tehdyn oikaisun määrä.”

syistä vastuuvelkaa

koskevan siirtymäkauden
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