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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/131,
annettu 15 päivänä lokakuuta 2018,
Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä
alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan
unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan yhdessä sen
218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (2) 41 artiklan b alakohdan mukaisesti Norjassa, Sveitsissä tai
Turkissa tuotettuja tuotteita, jotka sisältävät muita kuin kyseisissä maissa kokonaan tuotettuja aineksia, pidetään
edunsaajamaan alkuperätuotteina, jos näille aineksille on suoritettu kyseisen delegoidun asetuksen 45 artiklan
mukainen riittävä valmistus tai käsittely.

(2)

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 54 artiklan mukaan kumulaatiojärjestelmää sovelletaan sillä ehdolla, että
Sveitsi myöntää vastavuoroisesti saman kohtelun edunsaajamaiden alkuperätuotteille, jotka sisältävät unionin
alkuperäaineksia.

(3)

Sveitsin osalta kumulaatiojärjestelmä toteutettiin aluksi kirjeenvaihtona tehdyllä unionin ja Sveitsin välisellä
sopimuksella. Kirjeenvaihto käytiin 14 päivänä joulukuuta 2000, kun neuvosto oli antanut hyväksyntänsä
päätöksellä 2001/101/EY (3).

(4)

Varmistaakseen unionin yleisen tullietuusjärjestelmän, jäljempänä ’GSP’, alkuperäsääntöjä vastaavan alkuperä
käsitteen soveltamisen Sveitsi on muuttanut GSP-alkuperäsääntöjään. Kirjeenvaihtona tehtyä unionin ja Sveitsin
välistä sopimusta on sen vuoksi tarkistettava.

(5)

Unionin, Norjan ja Sveitsin korvaavien A-alkuperätodistusten vastavuoroista hyväksymistä koskevaa järjestelmää
olisi jatkettava tarkistetun kirjeenvaihdon mukaisesti, ja Turkin olisi sovellettava sitä tietyin edellytyksin, jotta
voidaan helpottaa unionin, Norjan, Sveitsin ja Turkin välistä kauppaa.

(1) Hyväksyntää ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343,
29.12.2015, s. 1).
(3) Neuvoston päätös 2001/101/EY, tehty 5 päivänä joulukuuta 2000, Norjan tai Sveitsin alkuperätuotetta olevan aineosan sisältävien
tavaroiden kohtelusta yhteisön alkuperätuotetta olevan aineosan sisältävinä tavaroina niiden saapuessa yhteisön tullialueelle
kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja yleisessä tullietuusjärjestelmässä tullietuuksia myöntävien EFTA-maiden (Norja ja Sveitsi)
välisen vastavuoroisen sopimuksen hyväksymisestä (EYVL L 38, 8.2.2001, s. 24).
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(6)

Unionin vuonna 2010 uudistetun yleisen tullietuusjärjestelmän alkuperäsäännöissä määrätään myös uudesta
rekisteröityjen viejien alkuperäselvitysjärjestelmästä, jota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017. Kirjeenvaihtoa
on muutettava myös tältä osin.

(7)

Jotta voidaan varautua uuden järjestelmän ja siihen liittyvien sääntöjen soveltamiseen, neuvosto antoi 8 päivänä
maaliskuuta 2012 komissiolle luvan neuvotella Sveitsin kanssa kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta, joka
koskee korvaavien A-alkuperätodistusten tai korvaavien alkuperävakuutusten vastavuoroista hyväksymistä ja jossa
määrätään Norjan, Sveitsin tai Turkin alkuperätuotetta olevan aineosan sisältävien tavaroiden kohtelusta unionin
alkuperätuotetta olevan aineosan sisältävinä tavaroina niiden saapuessa unionin tullialueelle.

(8)

Komissio kävi Sveitsin kanssa neuvotteluja, jotka johtivat Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan
kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa
kirjeenvaihtona tehtyyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, jäljempänä ’sopimus’.

(9)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Hyväksytään Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumu
laatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehty Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen
sopimus unionin puolesta.
Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.
2 artikla
Neuvoston puheenjohtaja antaa unionin puolesta sopimuksen 18 kohdassa määrätyn ilmoituksen (4).
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 15 päivänä lokakuuta 2018.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
E. KÖSTINGER

(4) Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä
alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehty Euroopan
unionin ja Sveitsin valaliiton välinen
SOPIMUS

A. Unionin kirje

Arvoisa Herra,
1. Euroopan unioni, jäljempänä ’unioni’, ja Sveitsin valaliitto, jäljempänä ’Sveitsi’, toteavat tämän sopimuksen
osapuolina, että ne soveltavat yleisen tullietuusjärjestelmän, jäljempänä ’GSP’, osalta samanlaisia alkuperäsääntöjä, joiden
yleiset perusperiaatteet ovat seuraavat:
a) käsitteen ”alkuperätuote” määrittely samojen perusteiden mukaisesti;
b) alueellista alkuperäkumulaatiota koskevat määräykset;
c) alkuperäkumulaation soveltamista GSP-alkuperäsääntöjen mukaisiin
alkuperäaineksiin koskevat määräykset;

unionin, Sveitsin,

Norjan

tai

Turkin

d) ei-alkuperäainesten käytön yleistä helpotusta koskevat määräykset;
e) edunsaajamaista peräisin olevien tuotteiden muuttumattomuutta koskevat määräykset;
f) korvaavien alkuperäselvitysten antamista tai laatimista koskevat määräykset;
g) vaatimus hallinnollisesta yhteistyöstä edunsaajamaiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa alkuperäselvitystä
koskevissa asioissa.
2. Unioni ja Sveitsi tunnustavat, että unionin, Sveitsin, Norjan tai Turkin GSP-alkuperäsääntöjen mukaiset
alkuperäainekset saavat kumman tahansa osapuolen GSP-järjestelmän edunsaajamaan alkuperäaseman, jos niille on
suoritettu kyseisessä edunsaajamaassa laajempi valmistus tai käsittely kuin valmistus- tai käsittelytoimet, joita pidetään
riittämättöminä antamaan alkuperäasema. Tätä alakohtaa sovelletaan Norjan ja Turkin alkuperäaineksiin edellyttäen, että
15 ja 16 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.
Unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin tulliviranomaiset antavat toisilleen asiaankuuluvaa hallinnollista apua, erityisesti
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja aineksia koskevien alkuperäselvitysten jälkitarkastuksessa. Euroopan
talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton 22 päivänä heinäkuuta 1972 tekemässä pöytäkirjassa nro 3 olevia hallinnollista
yhteistyötä koskevia määräyksiä on sovellettava.
Tätä kohtaa ei sovelleta harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, jonka tulliyhteistyöneuvoston perustamista
koskevalla yleissopimuksella 15 päivänä joulukuuta 1950 Brysselissä perustettu järjestö on hyväksynyt, 1–24 ryhmän
tuotteisiin.
3. Unioni ja Sveitsi sitoutuvat hyväksymään korvaavat alkuperäselvitykset toisen osapuolen tulliviranomaisten antamien
korvaavien A-alkuperätodistusten, jäljempänä ’korvaava todistus’, ja toisen osapuolen kyseistä tarkoitusta varten
rekisteröimien jälleenlähettäjien laatimien korvaavien alkuperävakuutusten muodossa.
Kumpikin osapuoli voi arvioida korvaavien alkuperäselvitysten kattamien tuotteiden oikeutusta etuuskohteluun oman
lainsäädäntönsä mukaisesti.
4. Kumpikin osapuoli huolehtii siitä, että seuraavia ehtoja noudatetaan, ennen kuin ne antavat tai laativat korvaavan
alkuperäselvityksen:
a) korvaavia alkuperäselvityksiä saa antaa tai laatia vain, jos alkuperäiset alkuperäselvitykset on annettu tai laadittu
unionissa tai Sveitsissä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti;
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b) vain silloin, kun tuotteita ei ole luovutettu vapaaseen liikkeeseen yhdessä osapuolessa, alkuperäselvitys tai korvaava
alkuperäselvitys voidaan korvata yhdellä tai useammalla korvaavalla alkuperäselvityksellä kaikkien tai joidenkin
alkuperäisen alkuperäselvityksen kattamien tuotteiden lähettämiseksi kyseisestä osapuolesta toiseen osapuoleen;
c) tuotteita on täytynyt pitää tullin valvonnassa jälleenlähettävässä osapuolessa eikä niitä saa olla muutettu tai jalostettu
millään tavalla eikä niille saa olla tehty mitään muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimintoja,
jäljempänä ’muuttamattomuuden periaate’;
d) jos tuotteet ovat saaneet alkuperäaseman osapuolen myöntämällä poikkeuksella alkuperäsäännöistä, korvaavia
alkuperäselvityksiä ei anneta tai laadita, jos tuotteet jälleenlähetetään toiseen osapuoleen;
e) tulliviranomaiset voivat antaa tai jälleenlähettäjät voivat laatia korvaavia alkuperäselvityksiä, jos toisen osapuolen
alueelle jälleenlähetettävät tuotteet ovat saaneet alkuperäaseman alueellisen kumulaation perusteella;
f) tulliviranomaiset voivat antaa tai jälleenlähettäjät voivat laatia korvaavia alkuperäselvityksiä, jos jälleenlähettävä
osapuoli ei ole myöntänyt etuuskohtelua toisen osapuolen alueelle jälleenlähetettäville tuotteille.
5. Edellä olevan 4 kohdan c alakohdan osalta sovelletaan seuraavaa:
a) jos on perusteltua aihetta epäillä muuttamattomuuden periaatteen noudattamista, lopullisen määräpaikan osapuolen
tulliviranomaiset voivat pyytää ilmoittajaa esittämään periaatteen noudattamista koskevia todisteita, jotka voidaan
antaa millä tahansa tavalla;
b) jälleenlähettävän osapuolen tulliviranomaiset todistavat jälleenlähettäjän pyynnöstä, että tuotteet ovat olleet tullin
valvonnassa sen ajan, kun ne ovat olleet kyseisen osapuolen alueella, eivätkä tulliviranomaiset ole antaneet lupaa
muuttaa tai jalostaa niitä millään tavalla tai tehdä niille mitään muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia
toimintoja osapuolen alueella varastoinnin aikana;
c) jos korvaava selvitys on korvaava todistus, lopullisen määräpaikan osapuolen tulliviranomaiset eivät pyydä todistusta
siitä, että tavaroita ei ole käsitelty sinä aikana, kun tuotteet ovat olleet toisessa osapuolessa.
6. Kummankin osapuolen on varmistettava, että
a) jos korvaavat alkuperäselvitykset vastaavat unionin ja Sveitsin GSP-järjestelmän edunsaajamaan antamia tai laatimia
alkuperäisiä alkuperäselvityksiä, unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin tulliviranomaiset antavat toisilleen asiaankuuluvaa
hallinnollista apua, erityisesti kyseisten korvaavien alkuperäselvitysten jälkitarkastuksen osalta. Jälleenlähettävän
osapuolen tulliviranomaiset käynnistävät lopullisen määräpaikan osapuolen pyynnöstä vastaavien alkuperäisten
alkuperäselvitysten jälkitarkastusmenettelyn ja seuraavat sitä;
b) jos korvaavat alkuperäselvitykset vastaavat yksinomaan lopullisen määräpaikan osapuolen GSP-järjestelmään
kuuluvan edunsaajamaan antamia tai laatimia alkuperäisiä alkuperäselvityksiä, kyseinen osapuoli suorittaa
yhteistyössä edunsaajamaan kanssa jälkitarkastusmenettelyn, joka koskee alkuperäisiä alkuperäselvityksiä. Jälleenlä
hettävän osapuolen tulliviranomaisten on toimitettava alkuperäiset alkuperäselvitykset, jotka vastaavat tarkastettavia
korvaavia alkuperäselvityksiä, tai tarvittaessa jäljennökset alkuperäisistä alkuperäselvityksistä, jotka vastaavat
tarkastettavia korvaavia alkuperäselvityksiä, lopullisen määräpaikan osapuolen tulliviranomaisille, jotta nämä voivat
suorittaa jälkitarkastusmenettelyn.
7. Kummankin osapuolen on varmistettava, että
a) jokaisen korvaavan todistuksen oikean yläkulman kohtaan on merkitty todistuksen antaneen jälleenlähettävän
välittäjämaan nimi;
b) kohtaan 4 on merkitty toinen seuraavista ilmauksista: ”replacement certificate” tai ”certificat de remplacement”, sekä
alkuperäisen A-alkuperätodistuksen antamispäivä ja todistuksen sarjanumero;
c) kohtaan 1 on merkitty jälleenlähettäjän nimi;
d) kohtaan 2 voidaan merkitä lopullisen vastaanottajan nimi;
e) kaikki alkuperäisessä todistuksessa olevat jälleenlähetettäviä tuotteita koskevat merkinnät on siirretty kohtiin 3–9;
f) kohtaan 10 voidaan merkitä viittaukset jälleenlähettäjän kauppalaskuun;
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g) korvaavan todistuksen antanut tulliviranomainen on vahvistanut asiakirjan merkinnällään kohtaan 11. Tämä
viranomainen on vastuussa ainoastaan korvaavan todistuksen antamisesta. Alkuperämaata ja määrämaata koskevien
tietojen, jotka ilmoitetaan kohdassa 12, on oltava samat kuin alkuperäisessä A-alkuperätodistuksessa olevat tiedot.
Kohdassa 12 on oltava jälleenlähettäjän allekirjoitus. Kohdan 12 vilpittömästi allekirjoittanut jälleenlähettäjä ei vastaa
alkuperäisessä A-alkuperätodistuksessa annettujen tietojen oikeellisuudesta;
h) tulliviranomainen, jota pyydetään antamaan korvaava todistus, on merkittävä alkuperäiseen A-alkuperätodistukseen
jälleenlähetettyjen kollien painot, numerot ja lajin sekä vastaavan korvaavan todistuksen sarjanumerot. Kyseisen tulli
viranomaisen on säilytettävä alkuperäinen A-alkuperätodistus sekä korvaavan todistuksen saamista koskeva hakemus
vähintään kolme vuotta;
i) korvaavat alkuperätodistukset on laadittava englanniksi tai ranskaksi.
8. Kummankin osapuolen on varmistettava, että
a) jälleenlähettäjä ilmoittaa seuraavat tiedot jokaisessa korvaavassa alkuperävakuutuksessa:
1) kaikki jälleenlähetettyjen tuotteiden tiedot, jotka on otettu alkuperäisestä alkuperäselvityksestä,
2) päivämäärä, jolloin alkuperäinen alkuperäselvitys on laadittu,
3) alkuperäisen alkuperäselvityksen tiedot, mukaan lukien tarvittaessa tiedot kumulaatiosta, jota on sovellettu
alkuperävakuutuksen kattamiin tavaroihin,
4) jälleenlähettäjän nimi, osoite ja rekisteröidyn viejän numero,
5) vastaanottajan nimi ja osoite unionissa tai Sveitsissä,
6) alkuperävakuutuksen laatimisen tai alkuperätodistuksen antamisen päivämäärä ja paikka;
b) jokaiseen korvaavaan alkuperävakuutukseen merkitään ilmaisu ”Replacement statement” tai ”Attestation de
remplacement”;
c) rekisteröityjen viejien sähköiseen järjestelmään, jäljempänä ’REX-järjestelmä’, rekisteröityneet jälleenlähettäjät laativat
korvaavat alkuperävakuutukset riippumatta alkuperäisen lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden arvosta;
d) jos alkuperäselvitys on korvattu, jälleenlähettäjä ilmoittaa seuraavat tiedot alkuperäisessä alkuperäselvityksessä:
1) korvaavan alkuperävakuutuksen tai korvaavien alkuperävakuutusten laatimispäivä ja korvaavan alkuperäva
kuutuksen tai korvaavien alkuperävakuutusten kattamien tavaroiden määrät,
2) jälleenlähettäjän nimi ja osoite,
3) vastaanottajan tai vastaanottajien nimi ja osoite unionissa tai Sveitsissä;
e) alkuperäiseen alkuperävakuutukseen merkitään sana ”Replaced” tai ”Remplacé”;
f) korvaava alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen laatimispäivästä;
g) korvaavat alkuperävakuutukset on laadittava englanniksi tai ranskaksi.
9. Jälleenlähettäjän on säilytettävä alkuperäiset alkuperäselvitykset ja jäljennökset korvaavista alkuperäselvityksistä
vähintään kolme vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jolloin korvaavat alkuperäselvitykset on annettu tai laadittu.
10. Osapuolet sopivat jakavansa REX-järjestelmän
määrittelemien yhteistyömenettelyjen mukaisesti.

kustannukset

osapuolten

toimivaltaisten

viranomaisten

11. Mahdolliset osapuolten väliset erimielisyydet, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista,
ratkaistaan yksinomaan osapuolten kahdenvälisissä neuvotteluissa. Jos erimielisyydet voivat vaikuttaa Norjan ja/tai
Turkin etuihin, niitä on kuultava.
12. Osapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta keskinäisellä kirjallisella sopimuksella koska tahansa. Osapuolet
neuvottelevat keskenään tämän sopimuksen mahdollisista muutoksista toisen osapuolen pyynnöstä. Jos muutokset
voivat vaikuttaa Norjan ja/tai Turkin etuihin, niitä on kuultava. Muutokset tulevat voimaan yhteisesti sovittuna päivänä,
kun kumpikin osapuoli on ilmoittanut toiselle sisäisten vaatimusten täyttymisestä.
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13. Kumpikin osapuolista voi keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen, jos sillä on vakavia epäilyjä sopimuksen
moitteettomasta toiminnasta, edellyttäen, että se on ilmoittanut siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle kolme kuukautta
etukäteen.
14. Kumpikin osapuolista voi irtisanoa tämän sopimuksen edellyttäen, että se on ilmoittanut siitä kirjallisesti toiselle
osapuolelle kolme kuukautta etukäteen.
15. Edellä olevaa 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa sovelletaan Norjan alkuperäaineksiin vain, jos osapuolet ovat tehneet
samanlaisen sopimuksen Norjan kanssa ja ilmoittaneet toisilleen tämän ehdon täyttymisestä.
16. Edellä olevaa 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa sovelletaan Turkin (1) alkuperäaineksiin vain, jos osapuolet ovat
tehneet samanlaisen sopimuksen Turkin kanssa ja ilmoittaneet toisilleen tämän ehdon täyttymisestä.
17. Sveitsin ja Turkin välisen sopimuksen voimaantulosta alkaen kumpikin osapuoli voi tämän sopimuksen 2 kohdan
ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja edellyttäen Turkin vastavuoroisuutta päättää, että osapuolet voivat antaa tai laatia
korvaavia alkuperäselvityksiä tuotteille, jotka sisältävät Turkin alkuperäaineksia, jotka on käsitelty kahdenvälisen
kumulaation mukaisesti GSP-edunsaajamaissa.
18. Tämä sopimus tulee voimaan yhteisesti sovittuna päivänä, kun unioni ja Sveitsi ovat ilmoittaneet toisilleen
vaadittujen sisäisten hyväksymismenettelyjen päätökseen saattamisesta. Kyseisestä päivästä alkaen se korvaa Norjan tai
Sveitsin alkuperätuotetta olevan aineosan sisältävien tavaroiden kohtelusta yhteisön alkuperää olevan aineosan sisältävinä
tavaroina niiden saapuessa yhteisön tullialueelle kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja yleisessä tullietuusjärjes
telmässä tullietuuksia myöntävien EFTA-maiden (Norja ja Sveitsi) välisen vastavuoroisen sopimuksen (2), joka on
allekirjoitettu 14 päivänä joulukuuta 2000.
Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä edellä olevasta.
Minulla on kunnia ehdottaa, jos hallituksenne hyväksyy edellä olevan, että tämä kirje ja teidän vahvistuksenne
muodostavat yhdessä Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen.
Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Sastavljeno u Bruxellesu
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

(1) Unioni täytti tämän ehdon, kun se julkaisi yhteisön tullikoodeksin säännösten soveltamista koskevan asetuksen (ETY) N:o 2454/93
85 artiklan mukaisen komission tiedotteen mainitussa artiklassa vahvistetun kahdenvälisen kumulaation ulottamisesta Turkkiin
(EUVL C 134, 15.4.2016, s. 1).
(2) EYVL L 38, 8.2.2001, s. 25.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

B. Sveitsin valaliiton kirje

Arvoisa Rouva,
Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:
”1. Euroopan unioni, jäljempänä ’unioni’, ja Sveitsin valaliitto, jäljempänä ’Sveitsi’, toteavat tämän sopimuksen
osapuolina, että ne soveltavat yleisen tullietuusjärjestelmän, jäljempänä ’GSP’, osalta samanlaisia alkuperäsääntöjä,
joiden yleiset perusperiaatteet ovat seuraavat:
a) käsitteen ”alkuperätuote” määrittely samojen perusteiden mukaisesti;
b) alueellista alkuperäkumulaatiota koskevat määräykset;
c) alkuperäkumulaation soveltamista GSP-alkuperäsääntöjen mukaisiin unionin, Sveitsin, Norjan tai Turkin
alkuperäaineksiin koskevat määräykset;
d) ei-alkuperäainesten käytön yleistä helpotusta koskevat määräykset;
e) edunsaajamaista peräisin olevien tuotteiden muuttumattomuutta koskevat määräykset;
f) korvaavien alkuperäselvitysten antamista tai laatimista koskevat määräykset;
g) vaatimus hallinnollisesta yhteistyöstä edunsaajamaiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa alkuperäselvitystä
koskevissa asioissa.
2. Unioni ja Sveitsi tunnustavat, että unionin, Sveitsin, Norjan tai Turkin GSP-alkuperäsääntöjen mukaiset
alkuperäainekset saavat kumman tahansa osapuolen GSP-järjestelmän edunsaajamaan alkuperäaseman, jos niille on
suoritettu kyseisessä edunsaajamaassa laajempi valmistus tai käsittely kuin valmistus- tai käsittelytoimet, joita
pidetään riittämättöminä antamaan alkuperäasema. Tätä alakohtaa sovelletaan Norjan ja Turkin alkuperäaineksiin
edellyttäen, että 15 ja 16 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.
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Unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin tulliviranomaiset antavat toisilleen asiaankuuluvaa hallinnollista apua, erityisesti
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja aineksia koskevien alkuperäselvitysten jälkitarkastuksessa. Euroopan
talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton 22 päivänä heinäkuuta 1972 tekemässä pöytäkirjassa nro 3 olevia hallinnollista
yhteistyötä koskevia määräyksiä on sovellettava.
Tätä kohtaa ei sovelleta harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, jonka tulliyhteistyöneuvoston
perustamista koskevalla yleissopimuksella 15 päivänä joulukuuta 1950 Brysselissä perustettu järjestö on
hyväksynyt, 1–24 ryhmän tuotteisiin.
3. Unioni ja Sveitsi sitoutuvat hyväksymään korvaavat alkuperäselvitykset toisen osapuolen tulliviranomaisten
antamien korvaavien A-alkuperätodistusten, jäljempänä ’korvaava todistus’, ja toisen osapuolen kyseistä tarkoitusta
varten rekisteröimien jälleenlähettäjien laatimien korvaavien alkuperävakuutusten muodossa.
Kumpikin osapuoli voi arvioida korvaavien alkuperäselvitysten kattamien tuotteiden oikeutusta etuuskohteluun
oman lainsäädäntönsä mukaisesti.
4. Kumpikin osapuoli huolehtii siitä, että seuraavia ehtoja noudatetaan, ennen kuin ne antavat tai laativat korvaavan
alkuperäselvityksen:
a) korvaavia alkuperäselvityksiä saa antaa tai laatia vain, jos alkuperäiset alkuperäselvitykset on annettu tai laadittu
unionissa tai Sveitsissä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti;
b) vain silloin, kun tuotteita ei ole luovutettu vapaaseen liikkeeseen yhdessä osapuolessa, alkuperäselvitys tai
korvaava alkuperäselvitys voidaan korvata yhdellä tai useammalla korvaavalla alkuperäselvityksellä kaikkien tai
joidenkin alkuperäisen alkuperäselvityksen kattamien tuotteiden lähettämiseksi kyseisestä osapuolesta toiseen
osapuoleen;
c) tuotteita on täytynyt pitää tullin valvonnassa jälleenlähettävässä osapuolessa eikä niitä saa olla muutettu tai
jalostettu millään tavalla eikä niille saa olla tehty mitään muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia
toimintoja, jäljempänä ’muuttamattomuuden periaate’;
d) jos tuotteet ovat saaneet alkuperäaseman osapuolen myöntämällä poikkeuksella alkuperäsäännöistä, korvaavia
alkuperäselvityksiä ei anneta tai laadita, jos tuotteet jälleenlähetetään toiseen osapuoleen;
e) tulliviranomaiset voivat antaa tai jälleenlähettäjät voivat laatia korvaavia alkuperäselvityksiä, jos toisen osapuolen
alueelle jälleenlähetettävät tuotteet ovat saaneet alkuperäaseman alueellisen kumulaation perusteella;
f) tulliviranomaiset voivat antaa tai jälleenlähettäjät voivat laatia korvaavia alkuperäselvityksiä, jos jälleenlähettävä
osapuoli ei ole myöntänyt etuuskohtelua toisen osapuolen alueelle jälleenlähetettäville tuotteille.
5. Edellä olevan 4 kohdan c alakohdan osalta sovelletaan seuraavaa:
a) jos on perusteltua aihetta epäillä muuttamattomuuden periaatteen noudattamista, lopullisen määräpaikan
osapuolen tulliviranomaiset voivat pyytää ilmoittajaa esittämään periaatteen noudattamista koskevia todisteita,
jotka voidaan antaa millä tahansa tavalla;
b) jälleenlähettävän osapuolen tulliviranomaiset todistavat jälleenlähettäjän pyynnöstä, että tuotteet ovat olleet tullin
valvonnassa sen ajan, kun ne ovat olleet kyseisen osapuolen alueella, eivätkä tulliviranomaiset ole antaneet lupaa
muuttaa tai jalostaa niitä millään tavalla tai tehdä niille mitään muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi
tarvittavia toimintoja osapuolen alueella varastoinnin aikana;
c) jos korvaava selvitys on korvaava todistus, lopullisen määräpaikan osapuolen tulliviranomaiset eivät pyydä
todistusta siitä, että tavaroita ei ole käsitelty sinä aikana, kun tuotteet ovat olleet toisessa osapuolessa.
6. Kummankin osapuolen on varmistettava, että
a) jos korvaavat alkuperäselvitykset vastaavat unionin ja Sveitsin GSP-järjestelmän edunsaajamaan antamia tai
laatimia alkuperäisiä alkuperäselvityksiä, unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin tulliviranomaiset antavat toisilleen
asiaankuuluvaa hallinnollista apua, erityisesti kyseisten korvaavien alkuperäselvitysten jälkitarkastuksen osalta.
Jälleenlähettävän osapuolen tulliviranomaiset käynnistävät lopullisen määräpaikan osapuolen pyynnöstä
vastaavien alkuperäisten alkuperäselvitysten jälkitarkastusmenettelyn ja seuraavat sitä;
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b) jos korvaavat alkuperäselvitykset vastaavat yksinomaan lopullisen määräpaikan osapuolen GSP-järjestelmään
kuuluvan edunsaajamaan antamia tai laatimia alkuperäisiä alkuperäselvityksiä, kyseinen osapuoli suorittaa
yhteistyössä edunsaajamaan kanssa jälkitarkastusmenettelyn, joka koskee alkuperäisiä alkuperäselvityksiä.
Jälleenlähettävän osapuolen tulliviranomaisten on toimitettava alkuperäiset alkuperäselvitykset, jotka vastaavat
tarkastettavia korvaavia alkuperäselvityksiä, tai tarvittaessa jäljennökset alkuperäisistä alkuperäselvityksistä, jotka
vastaavat tarkastettavia korvaavia alkuperäselvityksiä, lopullisen määräpaikan osapuolen tulliviranomaisille, jotta
nämä voivat suorittaa jälkitarkastusmenettelyn.
7. Kummankin osapuolen on varmistettava, että
a) jokaisen korvaavan todistuksen oikean yläkulman kohtaan on merkitty todistuksen antaneen jälleenlähettävän
välittäjämaan nimi;
b) kohtaan 4 on merkitty toinen seuraavista ilmauksista: ”replacement certificate” tai ”certificat de remplacement”,
sekä alkuperäisen A-alkuperätodistuksen antamispäivä ja todistuksen sarjanumero;
c) kohtaan 1 on merkitty jälleenlähettäjän nimi;
d) kohtaan 2 voidaan merkitä lopullisen vastaanottajan nimi;
e) kaikki alkuperäisessä todistuksessa olevat jälleenlähetettäviä tuotteita koskevat merkinnät on siirretty kohtiin 3–9;
f) kohtaan 10 voidaan merkitä viittaukset jälleenlähettäjän kauppalaskuun;
g) korvaavan todistuksen antanut tulliviranomainen on vahvistanut asiakirjan merkinnällään kohtaan 11. Tämä
viranomainen on vastuussa ainoastaan korvaavan todistuksen antamisesta. Alkuperämaata ja määrämaata
koskevien tietojen, jotka ilmoitetaan kohdassa 12, on oltava samat kuin alkuperäisessä A-alkuperätodistuksessa
olevat tiedot. Kohdassa 12 on oltava jälleenlähettäjän allekirjoitus. Kohdan 12 vilpittömästi allekirjoittanut
jälleenlähettäjä ei vastaa alkuperäisessä A-alkuperätodistuksessa annettujen tietojen oikeellisuudesta;
h) tulliviranomainen, jota pyydetään antamaan korvaava todistus, on merkittävä alkuperäiseen A-alkuperäto
distukseen jälleenlähetettyjen kollien painot, numerot ja lajin sekä vastaavan korvaavan todistuksen sarjanumerot.
Kyseisen tulliviranomaisen on säilytettävä alkuperäinen A-alkuperätodistus sekä korvaavan todistuksen saamista
koskeva hakemus vähintään kolme vuotta;
i) korvaavat alkuperätodistukset on laadittava englanniksi tai ranskaksi.
8. Kummankin osapuolen on varmistettava, että
a) jälleenlähettäjä ilmoittaa seuraavat tiedot jokaisessa korvaavassa alkuperävakuutuksessa:
1) kaikki jälleenlähetettyjen tuotteiden tiedot, jotka on otettu alkuperäisestä alkuperäselvityksestä,
2) päivämäärä, jolloin alkuperäinen alkuperäselvitys on laadittu,
3) alkuperäisen alkuperäselvityksen tiedot, mukaan lukien tarvittaessa tiedot kumulaatiosta, jota on sovellettu
alkuperävakuutuksen kattamiin tavaroihin,
4) jälleenlähettäjän nimi, osoite ja rekisteröidyn viejän numero,
5) vastaanottajan nimi ja osoite unionissa tai Sveitsissä,
6) alkuperävakuutuksen laatimisen tai alkuperätodistuksen antamisen päivämäärä ja paikka;
b) jokaiseen korvaavaan alkuperävakuutukseen merkitään ilmaisu ”Replacement statement” tai ”Attestation de
remplacement”;
c) rekisteröityjen viejien sähköiseen järjestelmään, jäljempänä ’REX-järjestelmä’, rekisteröityneet jälleenlähettäjät
laativat korvaavat alkuperävakuutukset riippumatta alkuperäisen lähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden
arvosta;
d) jos alkuperäselvitys on korvattu, jälleenlähettäjä ilmoittaa seuraavat tiedot alkuperäisessä alkuperäselvityksessä:
1) korvaavan alkuperävakuutuksen tai korvaavien alkuperävakuutusten laatimispäivä ja korvaavan alkuperäva
kuutuksen tai korvaavien alkuperävakuutusten kattamien tavaroiden määrät,
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2) jälleenlähettäjän nimi ja osoite,
3) vastaanottajan tai vastaanottajien nimi ja osoite unionissa tai Sveitsissä;
e) alkuperäiseen alkuperävakuutukseen merkitään sana ”Replaced” tai ”Remplacé”;
f) korvaava alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta sen laatimispäivästä;
g) korvaavat alkuperävakuutukset on laadittava englanniksi tai ranskaksi.
9. Jälleenlähettäjän on säilytettävä alkuperäiset alkuperäselvitykset ja jäljennökset korvaavista alkuperäselvityksistä
vähintään kolme vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jolloin korvaavat alkuperäselvitykset on annettu tai laadittu.
10. Osapuolet sopivat jakavansa REX-järjestelmän kustannukset osapuolten toimivaltaisten viranomaisten
määrittelemien yhteistyömenettelyjen mukaisesti.
11. Mahdolliset osapuolten väliset erimielisyydet, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista,
ratkaistaan yksinomaan osapuolten kahdenvälisissä neuvotteluissa. Jos erimielisyydet voivat vaikuttaa Norjan ja/tai
Turkin etuihin, niitä on kuultava.
12. Osapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta keskinäisellä kirjallisella sopimuksella koska tahansa. Osapuolet
neuvottelevat keskenään tämän sopimuksen mahdollisista muutoksista toisen osapuolen pyynnöstä. Jos muutokset
voivat vaikuttaa Norjan ja/tai Turkin etuihin, niitä on kuultava. Muutokset tulevat voimaan yhteisesti sovittuna
päivänä, kun kumpikin osapuoli on ilmoittanut toiselle sisäisten vaatimusten täyttymisestä.
13. Kumpikin osapuolista voi keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen, jos sillä on vakavia epäilyjä sopimuksen
moitteettomasta toiminnasta, edellyttäen, että se on ilmoittanut siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle kolme kuukautta
etukäteen.
14. Kumpikin osapuolista voi irtisanoa tämän sopimuksen edellyttäen, että se on ilmoittanut siitä kirjallisesti toiselle
osapuolelle kolme kuukautta etukäteen.
15. Edellä olevaa 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa sovelletaan Norjan alkuperäaineksiin vain, jos osapuolet ovat
tehneet samanlaisen sopimuksen Norjan kanssa ja ilmoittaneet toisilleen tämän ehdon täyttymisestä.
16. Edellä olevaa 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa sovelletaan Turkin (3) alkuperäaineksiin vain, jos osapuolet ovat
tehneet samanlaisen sopimuksen Turkin kanssa ja ilmoittaneet toisilleen tämän ehdon täyttymisestä.
17. Sveitsin ja Turkin välisen sopimuksen voimaantulosta alkaen kumpikin osapuoli voi tämän sopimuksen
2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja edellyttäen Turkin vastavuoroisuutta päättää, että osapuolet voivat
antaa tai laatia korvaavia alkuperäselvityksiä tuotteille, jotka sisältävät Turkin alkuperäaineksia, jotka on käsitelty
kahdenvälisen kumulaation mukaisesti GSP-edunsaajamaissa.
18. Tämä sopimus tulee voimaan yhteisesti sovittuna päivänä, kun unioni ja Sveitsi ovat ilmoittaneet toisilleen
vaadittujen sisäisten hyväksymismenettelyjen päätökseen saattamisesta. Kyseisestä päivästä alkaen se korvaa Norjan
tai Sveitsin alkuperätuotetta olevan aineosan sisältävien tavaroiden kohtelusta yhteisön alkuperää olevan aineosan
sisältävinä tavaroina niiden saapuessa yhteisön tullialueelle kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja yleisessä
tullietuusjärjestelmässä tullietuuksia myöntävien EFTA-maiden (Norja ja Sveitsi) välisen vastavuoroisen
sopimuksen (4), joka on allekirjoitettu 14 päivänä joulukuuta 2000.
Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä edellä olevasta.
Minulla on kunnia ehdottaa, jos hallituksenne hyväksyy edellä olevan, että tämä kirje ja teidän vahvistuksenne
muodostavat yhdessä Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen.”
Minulla on kunnia ilmoittaa teille, että hallitukseni on yhtä mieltä kirjeenne sisällöstä.
Vastaanottakaa, Arvoisa Rouva, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.
(3) Unioni täytti tämän ehdon, kun se julkaisi yhteisön tullikoodeksin säännösten soveltamista koskevan asetuksen (ETY) N:o 2454/93
85 artiklan mukaisen komission tiedotteen mainitussa artiklassa vahvistetun kahdenvälisen kumulaation ulottamisesta Turkkiin
(EUVL C 134, 15.4.2016, s. 1).
(4) EYVL L 38, 8.2.2001, s. 25.
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Geschehen zu Brüssel am
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Sastavljeno u Bruxellesu
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione Svizzera
За Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederaci
For Det Schweiziske Forbund
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Za Švicarsku Konfederaciju
Šveices Konfederācijas vārdā –
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Għall-Konfederazzjoni Svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarsku konfederáciu
Za Švicarsko konfederacijo
Sveitsin valaliiton puolesta
För Schweiziska edsförbundet
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ASETUKSET
NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/132,
annettu 28 päivänä tammikuuta 2019,
Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista
toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 101/2011 täytäntöönpanosta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista
toimenpiteistä 4 päivänä helmikuuta 2011 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 101/2011 (1) ja erityisesti sen
12 artiklan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 4 päivänä helmikuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 101/2011.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 101/2011 liitteessä I olevan luettelon uudelleentarkastelun perusteella yhtä henkilöä koskeva
merkintä olisi poistettava.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 101/2011 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 101/2011 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2019.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
P. DAEA

(1) EUVL L 31, 5.2.2011, s. 1.
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LIITE

Poistetaan asetuksen (EU) N:o 101/2011 liitteessä I oleva merkintä 28 (Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed
MABROUK).
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/133,
annettu 28 päivänä tammikuuta 2019,
asetuksen (EU) 2015/640 muuttamisesta uusien täydentävien lentokelpoisuusvaatimusten käyttöön
ottamiseksi
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston
perustamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan h alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EU) 2015/640 (2) vahvistetaan täydentävät lentokelpoisuusvaatimukset ilma-aluksille,
joiden suunnittelu on jo sertifioitu. Täydentävät lentokelpoisuusvaatimukset ovat tarpeen jatkuvan lentokel
poisuuden ja turvallisuuden parantamisen tukemiseksi. Tämä johtuu siitä, että Euroopan unionin lentoturvalli
suusviraston, jäljempänä ’virasto’, päivittäessä asetuksen (EU) 2018/1139 76 artiklan 3 kohdan nojalla antamiaan
sertifiointieritelmiä sen varmistamiseksi, että sertifiointieritelmä on edelleen tarkoituksenmukainen,
suunnittelultaan jo sertifioidun ilma-aluksen ei edellytetä täyttävän sertifiointieritelmän päivitetyn version
vaatimuksia silloin, kun ilma-alus valmistetaan tai kun se on käytössä.

(2)

Ilmailun turvallisuuden ja ympäristövaatimusten korkean tason säilyttämiseksi Euroopassa saattaa sen vuoksi olla
tarpeen edellyttää ilma-aluksilta täydentävien lentokelpoisuusvaatimusten mukaisuutta, mitä virasto ei edellyttänyt
suunnittelutodistuksen antamisen ajankohtana, koska kyseiset lentokelpoisuusvaatimukset eivät tuona
ajankohtana sisältyneet sertifiointieritelmään. Tämä asetuksen (EU) 2015/640 muutos koskee sertifiointieritelmän
kolmea kehitysvaihetta.

(3)

Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelin (JAA) otti ensinnä vuonna 1989 käyttöön suurten lentokoneiden
matkustajien ja matkustamomiehistön istuinten dynamiikkaa koskevat uudet suunnitteluvaatimukset, joilla
parannettiin niitä käyttävien henkilöiden suojaa. Näiden vaatimusten tarkoituksena oli vähentää loukkaantumisten
ja kuolemantapausten riskiä pakkolaskutilanteessa. Ne sisällytettiin suuria lentokoneita koskeviin viraston
sertifiointieritelmiin (CS-25), mutta niitä sovelletaan ainoastaan suuriin lentokoneisiin, joiden suunnittelun
sertifiointia on haettu vuoden 1989 jälkeen. Koska tietyt suuret lentokoneet eivät välttämättä ole näiden
vaatimusten mukaisia, olisi otettava käyttöön täydentävät lentokelpoisuuseritelmät. Kun otetaan asianmukaisesti
huomioon suurilla lentokoneilla harjoitettavan lentotoiminnan luonne ja riskit niin, että samalla säilytetään
korkea ja yhtenäinen siviili-ilmailun turvallisuuden taso unionissa, katsotaan oikeasuhteiseksi ja kustannuste
hokkaaksi ottaa käyttöön täydentävät lentokelpoisuuseritelmät ainoastaan sellaisille suurille lentokoneille, jotka on
valmistettu äskettäin viraston jo sertifioiman suunnittelun perusteella. Näitä täydentäviä lentokelpoisuuseritelmiä
ei pitäisi soveltaa ohjaamomiehistön istuimiin eikä ei-säännölliseen tarveperustaiseen kaupalliseen
ilmakuljetukseen käytettävien pieniä matkustajamääriä kuljettavien lentokoneiden istuimiin, koska tätä ei pidetä
oikeasuhteisena eikä kustannustehokkaana.

(4)

Toiseksi virasto otti vuonna 2009 käyttöön lämpöeristeitä ja akustisia eristysmateriaaleja koskevat
uudet paloturvallisuusvaatimukset, joilla on tarkoitus parantaa tulen leviämisen ja etenemisen estämiseksi
runkoon asennettujen eristysmateriaalien tiettyjä ominaisuuksia suurten lentokoneiden sertifiointieritelmissä
(CS-25 muutos 6). Näitä uusia paloturvallisuusvaatimuksia sovelletaan ainoastaan suuriin lentokoneisiin, joiden
suunnittelun sertifiointi on tullut voimaan vuoden 2009 jälkeen. Koska tietyt suuret lentokoneet eivät välttämättä
ole näiden vaatimusten mukaisia, olisi otettava käyttöön täydentävät lentokelpoisuuseritelmät. Kun otetaan
asianmukaisesti huomioon suurilla lentokoneilla harjoitettavan lentotoiminnan luonne ja riskit niin, että samalla
säilytetään korkea ja yhtenäinen siviili-ilmailun turvallisuuden taso unionissa, katsotaan oikeasuhteiseksi ja
kustannustehokkaaksi ottaa käyttöön tulen leviämisen riskiä lennon aikana koskevat täydentävät lentokelpoisuuse
ritelmät sellaisille suurille lentokoneille, jotka on valmistettu äskettäin viraston jo sertifioiman suunnittelun
perusteella. Näitä täydentäviä lentokelpoisuuseritelmiä olisi sovellettava myös käytössä oleviin suuriin
lentokoneisiin, kun lämpöeristeitä tai akustisia eristysmateriaaleja vaihdetaan. Lisäksi olisi otettava käyttöön
vähintään 20-matkustajapaikkaisille suurille lentokoneille uudet lentokelpoisuuseritelmät, jotka pienentävät riskiä
tulen etenemisestä lentokoneen sisätiloihin onnettomuuden jälkeen, ja niitä olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin
lentokoneisiin, jotka on valmistettu äskettäin viraston jo sertifioiman suunnittelun perusteella.

(1) EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.
(2) Komission asetus (EU) 2015/640, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2015, lentotoiminnan lajin mukaisista täydentävistä yksityiskohtaisista
lentokelpoisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta (EUVL L 106, 24.4.2015, s. 18).
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(5)

Kolmanneksi kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO) on julkaissut ICAOn yleissopimuksen liitettä 6
muuttamalla uusia standardeja, joiden tarkoituksena on asteittain lieventää sammutustarvikkeissa käytettävien
halonien ympäristövaikutuksia, ja niitä alettiin soveltaa 15 päivästä joulukuuta 2011. Näiden standardien
noudattamiseksi olisi otettava käyttöön täydentävät lentokelpoisuuseritelmät, jotka koskevat äskettäin
valmistettuja suuria lentokoneita ja suuria helikoptereita, joiden suunnittelun virasto on jo sertifioinut halonien
käytön soveltuvana aineena sallivien sertifiointieritelmien perusteella.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EU) 2015/640 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat asetuksen (EU) 2018/1139 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti
annettuihin viraston lausuntoihin.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklan 3 kohdalla perustetun
komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EU) 2015/640 seuraavasti:
1) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:
a) Korvataan b alakohta seuraavasti:
”b) ’suurella lentokoneella’ lentokonetta, jonka sertifioinnin
CS-25-sertifiointieritelmät tai vastaavat sertifiointieritelmät;”

perustana

ovat

suurten

lentokoneiden

b) Lisätään c ja d alakohta seuraavasti:
”c) ’suurella helikopterilla’ helikopteria, jonka sertifioinnin perustana ovat suurten pyöriväsiipisten ilma-alusten
CS-29-sertifiointieritelmät tai vastaavat sertifiointieritelmät;
d) ’pieniä matkustajamääriä kuljettavalla lentokoneella’ lentokonetta, jossa suurin käytettävä matkustaja
paikkaluku on enintään
1) 19 istuinta tai
2) yksi kolmasosa tyyppihyväksytyn lentokoneen suurimmasta matkustajapaikkamäärästä, joka on ilmoitettu
lentokoneen tyyppihyväksyntätodistuksen tietolehdellä (TCDS), jos molemmat seuraavista edellytyksistä
täyttyvät:
a) niiden matkustajapaikkojen kokonaismäärä, jotka voivat olla käytössä rullauksen, lentoonlähdön tai
laskun ajan, on kerrosta kohti enintään 100;
b) suurin käytettävä matkustajapaikkaluku rullauksen, lentoonlähdön tai laskun aikana kullakin
yksittäisellä vyöhykkeellä varauloskäyntiparien (tai umpikujavyöhykkeen) välillä ei ylitä yhtä kolmasosaa
kyseistä vyöhykettä rajaavien varauloskäyntiparien osalta sallittujen matkustajapaikkojen summasta (kun
käytetään kullekin varauloskäyntiparille lentokoneeseen sovellettavissa sertifiointiperusteissa määritettyä
sallittujen matkustajapaikkojen määrää). Jos osa lentokoneen varauloskäynneistä on poissa käytöstä,
tämän vyöhykerajoituksen noudattamista määritettäessä kuitenkin oletetaan, että kaikki varauloskäynnit
ovat toimivia.”
2) Muutetaan liite I (osa 26) tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2019.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
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LIITE

Muutetaan liite I seuraavasti:
1) Korvataan sisällysluettelo seuraavasti:
”SISÄLTÖ
OSASTO A – YLEISET SÄÄNNÖKSET

26.10 Toimivaltainen viranomainen
26.20 Tilapäisesti epäkuntoiset laitteet ja varusteet
26.30 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
OSASTO B – SUURET LENTOKONEET

26.50 Istuimet, makuupaikat sekä istuin- ja olkavyöt
26.60 Pakkolasku – dynamiikkaa koskevat vaatimukset
26.100 Varauloskäyntien sijainti
26.105 Kulku varauloskäynneille
26.110 Varauloskäyntien merkinnät
26.120 Sisätilojen hätävalaistus ja hätävalojen käyttö
26.150 Sisätilojen varustelu
26.155 Rahtiosaston vuorauksen palo-ominaisuudet
26.156 Lämpöeristeet ja akustiset eristysmateriaalit
26.160 Palontorjunta käymälöissä
26.170 Sammuttimet
26.200 Laskutelineiden äänivaroituslaite
26.250 Ohjaamon oven käyttömekanismi – ohjaamomiehistön jäsenen toimintakyvyn menetys
OSASTO C – SUURET HELIKOPTERIT

26.400 Sammuttimet”
2) Lisätään 26.60 kohta seuraavasti:
”26.60 Pakkolasku – dynamiikkaa koskevat vaatimukset
Lentotoiminnan harjoittajien, jotka käyttävät matkustajien kaupallisissa ilmakuljetuksissa sellaisia suuria lentokoneita,
jotka on tyyppihyväksytty 1 päivänä tammikuuta 1958 tai sen jälkeen ja joille on ensimmäisen kerran myönnetty
yksilöllinen lentokelpoisuustodistus 18 päivänä helmikuuta 2021 tai sen jälkeen, on osoitettava kaikkien tyyppisuun
nitelmassa rullauksen, lentoonlähdön tai laskun aikana käytettäviksi hyväksyttyjen istuinten osalta, että istuimen
käyttäjä on suojattu pakkolaskutilanteissa syntyviltä kuormilta. Tämä on osoitettava jollakin seuraavista tavoista:
a) hyväksytysti suoritetut dynaamiset testit;
b) vastaavan turvallisuustason tuottava rationaalinen analyysi, joka perustuu samankaltaisen istuimen tyyppisuun
nitelman dynaamisiin testeihin.
Ensimmäisessä kohdassa asetettu velvoite ei koske seuraavia istuimia:
a) ohjaamomiehistön istuimet,
b) istuimet pieniä matkustajamääriä kuljettavissa lentokoneissa, joita käytetään ainoastaan ei-säännölliseen
tarveperustaiseen kaupalliseen ilmakuljetukseen.”
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3) Lisätään 26.156 kohta seuraavasti:
”26.156 Lämpöeristeet ja akustiset eristysmateriaalit
Lentotoiminnan harjoittajien, jotka käyttävät kaupallisessa ilmakuljetuksessa 1 päivänä tammikuuta 1958 tai sen
jälkeen tyyppihyväksyttyjä suuria lentokoneita, on varmistettava, että
a) asennettaessa 18 päivänä helmikuuta 2021 tai sen jälkeen uusia korvaavia lämpöeristeitä tai akustisia eristysmate
riaaleja lentokoneisiin, joille on myönnetty ensimmäinen yksilöllinen lentokelpoisuustodistus ennen 18 päivää
helmikuuta 2021, uusilla materiaaleilla on tulen leviämistä vastustavat ominaisuudet, jotka estävät tulen
leviämisen lentokoneessa tai vähentävät sen riskiä;
b) sellaisten lentokoneiden lämpöeristeillä ja akustisilla eristysmateriaaleilla, joille on myönnetty ensimmäinen
yksilöllinen lentokelpoisuustodistus 18 päivänä helmikuuta 2021 tai sen jälkeen, on tulen leviämistä vastustavat
ominaisuudet, jotka estävät tulen leviämisen lentokoneessa tai vähentävät sen riskiä;
c) lentokoneen alaosaan asennetuilla lämpöeristeillä ja akustisilla eristysmateriaaleilla (mukaan lukien tarvikkeet,
joilla materiaalit kiinnitetään runkoon) sellaisissa lentokoneissa, joille on myönnetty ensimmäinen yksilöllinen
lentokelpoisuustodistus 18 päivänä helmikuuta 2021 tai sen jälkeen ja joiden matkustajapaikkamäärä on
vähintään 20, on tulen etenemistä vastustavat ominaisuudet, jotka estävät tulen etenemisen lentokoneen
sisätiloihin onnettomuuden jälkeen tai vähentävät sen riskiä ja takaavat, että olosuhteet matkustamossa säilyvät
elinkelpoisina lentokoneen evakuointiin tarvittavan ajan.”
4) Lisätään 26.170 kohta seuraavasti:
”26.170 Sammuttimet
Suuria lentokoneita käyttävien lentotoiminnan harjoittajien on varmistettava, ettei seuraavissa sammuttimissa käytetä
sammutusaineena halonia:
a) käymälöiden pyyhe-, paperi- ja jäteastioiden kiinteät sammuttimet suurissa lentokoneissa, joille on myönnetty
ensimmäinen yksilöllinen lentokelpoisuustodistus 18 päivänä helmikuuta 2020 tai sen jälkeen;
b) kannettavat sammuttimet suurissa lentokoneissa, joille on myönnetty ensimmäinen yksilöllinen lentokelpoisuus
todistus 18 päivänä toukokuuta 2019 tai sen jälkeen.”
5) Lisätään osasto C seuraavasti:
”OSASTO C – SUURET HELIKOPTERIT

26.400 Sammuttimet
Suuria helikoptereita käyttävien lentotoiminnan harjoittajien on varmistettava, ettei seuraavissa sammuttimissa käytetä
sammutusaineena halonia:
a) käymälöiden pyyhe-, paperi- ja jäteastioiden kiinteät sammuttimet suurissa helikoptereissa, joille on ensimmäisen
kerran myönnetty yksilöllinen lentokelpoisuustodistus 18 päivänä helmikuuta 2020 tai sen jälkeen;
b) kannettavat sammuttimet suurissa helikoptereissa, joille on ensimmäisen kerran myönnetty yksilöllinen lentokel
poisuustodistus 18 päivänä toukokuuta 2019 tai sen jälkeen.”
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/134,
annettu 21 päivänä tammikuuta 2019,
ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen
IX (Rahoituspalvelut) muuttamiseen
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan yhdessä sen
218 artiklan 9 kohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
28 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2894/94 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan talousalueesta tehty sopimus (2), jäljempänä ’ETA-sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

(2)

ETA-sopimuksen 98 artiklan nojalla ETA:n sekakomitea voi päättää muuttaa muun muassa kyseisen sopimuksen
liitettä IX, joka sisältää määräyksiä rahoituspalveluista.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014 (3) on määrä ottaa osaksi ETA-sopimusta.

(4)

ETA-sopimuksen liite IX olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(5)

Unionin kannan ETA:n sekakomiteassa olisi sen vuoksi perustuttava tähän liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
ETA:n sekakomiteassa ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) ehdotettuun muuttamiseen unionin puolesta
esitettävä kanta perustuu tähän päätökseen liitettyyn ETA:n sekakomitean päätösluonnokseen.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 21 päivänä tammikuuta 2019.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. MOGHERINI

(1) EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.
(2) EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen
parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU)
N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).
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LUONNOS

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …,
annettu … päivänä …kuuta …,
ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja
2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2014 annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014 (1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 349,
21.12.2016, s. 8, on määrä ottaa osaksi ETA-sopimusta.

(2)

ETA-sopimuksen liite IX olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan ETA-sopimuksen liite IX seuraavasti:
1. Lisätään 16b kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY) ja 31ba kohtaan (Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU) luetelmakohta seuraavasti:
”— 32014 R 0909: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta
2014 (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 349, 21.12.2016, s. 8”.
2. Lisätään 29f kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 236/2012) seuraava:
”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:
— 32014 R 0909: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta
2014 (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 349, 21.12.2016, s. 8.”
3. Lisätään 31bea kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 594/2014) jälkeen kohta seuraavasti:
”31bf. 32014 R 0909: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä
heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja
direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257,
28.8.2014, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 349, 21.12.2016, s. 8.
Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:
a) Sen estämättä mitä tämän sopimuksen pöytäkirjassa 1 määrätään ja jollei tässä sopimuksessa toisin
määrätä, ’jäsenvaltio(i)lla’ tarkoitetaan asetuksessa tarkoitetun lisäksi EFTA-valtioita ja ’toimivaltaisilla
viranomaisilla’ tarkoitetaan asetuksessa tarkoitetun lisäksi EFTA-valtioiden toimivaltaisia viranomaisia.
b) Viittausten ’Euroopan keskuspankkijärjestelmän jäseniin’ tai ’keskuspankkeihin’ katsotaan kattavan
asetuksessa tarkoitetun lisäksi EFTA-valtioiden kansalliset keskuspankit.
c) Liechstenstein voi sallia, että kolmannen maan arvopaperikeskukset, jotka jo tarjoavat 25 artiklan
2 kohdassa tarkoitettuja palveluja Liechtensteinissa toimiville rahoituksenvälittäjille tai jotka ovat jo
perustaneet sivuliikkeen Liechtensteiniin, jatkavat 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen
tarjoamista enintään 5 vuoden ajan.. päivänä …kuuta … annetun ETA:n sekakomitean päätöksen
N:o …/… [tämä päätös] voimaantulopäivästä.
(1) EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1.
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d) Korvataan 1 artiklan 3 kohdassa ilmaisu ’unionin lainsäädännön’ ilmaisulla ’ETA-sopimuksen’.
e) Korvataan 12 artiklan 3 kohdassa ilmaisu ’unionin valuutat’ ilmaisulla ’ETA-sopimuksen sopimuspuolten
viralliset valuutat’.
f)

Lisätään 13 artiklassa ja 14 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa eri sijamuodoissa esiintyvän
ilmaisun ’asiaan liittyvät viranomaiset’ jälkeen ilmaisu ’, EFTAn valvontaviranomainen’ asiaankuuluvassa
sijamuodossa.

g) Korvataan 19 artiklan 3 kohdassa, 33 artiklan 3 kohdassa, 49 artiklan 4 kohdassa, 52 artiklan 2 kohdassa
ja 53 artiklan 3 artiklassa sana ’EAMV:n’ ilmaisulla ’EAMV:n tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviran
omaisen’.
h) Muutetaan 24 artiklan 5 kohta seuraavasti:
i) lisätään ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa sanan ’EAMV:lle’ jälkeen ilmaisu ’tai EFTA-valtioiden
osalta EFTAn valvontaviranomaiselle’;
ii) korvataan kolmannessa alakohdassa sana ’EAMV:n’ ilmaisulla ’EAMV:n tai tapauksen mukaan EFTAn
valvontaviranomaisen’.
i)

Korvataan 34 artiklan 8 kohdassa ilmaisu ’unionin kilpailusääntöjen’ ilmaisulla ’ETA-sopimuksen nojalla
sovellettavien kilpailusääntöjen’.

j)

Korvataan 38 artiklan 5 kohdassa ilmaisu ’17 päivänä syyskuuta 2014’ ilmaisulla ’.. päivänä …kuuta …
annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o …/… [tämä päätös] voimaantulopäivänä’.

k) Korvataan 49 artiklan 1 kohdassa EFTA-valtioiden osalta ilmaisu ’viimeistään 18 päivänä joulukuuta
2014’ ilmaisulla ’kolmen kuukauden kuluessa … päivänä …kuuta … annetun ETA:n sekakomitean
päätöksen N:o …/… [tämä päätös] voimaantulopäivästä’.
l)

Muutetaan 55 artikla seuraavasti:
i) korvataan 5 ja 6 kohdassa eri sijamuodoissa esiintyvä ilmaisu ’unionin lainsäädäntö’ ilmaisulla
’ETA-sopimus’ asiaankuuluvassa sijamuodossa;
ii) lisätään 6 kohdassa sanan ’EAMV’ jälkeen ilmaisu ’tai tapauksen mukaan EFTAn valvontaviranomainen’.

m) Korvataan 58 artiklan 3 kohdassa ja 69 artiklan 1 kohdassa EFTA-valtioiden osalta ilmaisu ’viimeistään
16 päivänä joulukuuta 2014’ ilmaisulla ’kolmen kuukauden kuluessa … päivänä …kuuta … annetun
ETA:n sekakomitean päätöksen N:o …/… [tämä päätös] voimaantulopäivästä’.
n) Korvataan 61 artiklan 1 kohdassa EFTA-valtioiden osalta ilmaisu ’viimeistään 18 päivänä syyskuuta 2016’
ilmaisulla ’vuoden kuluessa .. päivänä …kuuta … annetun ETA:n sekakomitean päätöksen N:o …/…
[tämä päätös] voimaantulopäivästä’.
o) Lisätään 69 artiklan 2 ja 5 kohdassa EFTA-valtioiden osalta sanan ’voimaantulosta’ jälkeen sana
’ETA-alueella’.
p) Muutetaan 76 artikla EFTA-valtioiden osalta seuraavasti:
i)

lisätään 4, 5 ja 6 kohdassa ilmaisun ’delegoidun säädöksen’ jälkeen ilmaisu ’sisältävän ETA:n
sekakomitean päätöksen’;

ii) korvataan 5 kohdassa ilmaisu ’13 päivään kesäkuuta 2017 saakka’ ilmaisulla ’kuuden kuukauden
kuluessa siitä, kun direktiivin 2014/65/EU ja asetuksen (EU) N:o 600/2014 sisältävä ETA:n
sekakomitean päätös tulee voimaan’;
iii) korvataan 7 kohdassa ilmaisu ’3 päivää tammikuuta 2017’ ilmaisulla ’kuin näitä säädöksiä sovelletaan
ETA-alueella’.”
2 artikla
Asetuksen (EU) N:o 909/2014, sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 349, 21.12.2016, s. 8, islanniksi ja norjaksi
laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan […], jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*).
(*) [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.]
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4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
ETA:n sekakomitean sihteerit
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NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2019/135,
annettu 28 päivänä tammikuuta 2019,
Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista
toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,
ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä tammikuuta 2011 päätöksen 2011/72/YUTP (1) Tunisian tilanteen johdosta
tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Päätöksen 2011/72/YUTP uudelleentarkastelun perusteella näitä rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava
31 päivään tammikuuta 2020 ja yhtä henkilöä koskeva merkintä olisi poistettava.

(3)

Päätös 2011/72/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 2011/72/YUTP seuraavasti:
1) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään tammikuuta 2020. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Sen voimassaoloa
voidaan jatkaa tai sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.”
2) Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2019.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
P. DAEA

(1) Neuvoston päätös 2011/72/YUTP, annettu 31 päivänä tammikuuta 2011, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja
yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 28, 2.2.2011, s. 62).
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Poistetaan päätöksen 2011/72/YUTP liitteessä oleva merkintä 28 (Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK).

29.1.2019

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/25

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2019/136,
annettu 28 päivänä tammikuuta 2019,
Euroopan unionin ja Japanin välisellä talouskumppanuussopimuksella perustetussa viinityö
ryhmässä Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta Japanista peräisin olevien viinialan
tuotteiden tuonnissa Euroopan unioniin todistuksina käytettävien lomakkeiden ja omaa vahvistusta
koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

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

Euroopan unionin ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (1), jäljempänä ’sopimus’, tehtiin neuvoston
päätöksellä (EU) 2018/1907 (2). Se tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.

(2)

Sopimuksen 2.28 artiklan 1 kohdan mukaisesti Japanin säädösten ja määräysten mukaisesti varmennettu todistus,
mukaan lukien Japanin toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tuottajan oma vahvistus, riittää asiakirjanäytöksi
siitä, että sopimuksen 2.25, 2.26 tai 2.27 artiklassa tarkoitetut Japanista peräisin olevien viinialan tuotteiden
tuontia ja myyntiä unioniin koskevat vaatimukset on täytetty.

(3)

Sopimuksen 2.28 artiklan 2 kohdan mukaisesti viinityöryhmä vahvistaa päätöksellä yksityiskohtaiset säännöt
mainitun artiklan 1 kohdan täytäntöönpanoa varten ja erityisesti käytettävät lomakkeet ja todistuksessa annettavat
tiedot.

(4)

Sopimuksen 2.35 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrätään, että viinityöryhmä hyväksyy omaa vahvistusta
koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(5)

Sopimuksen 2.35 artiklan 3 kohdan mukaan viinityöryhmä pitää ensimmäisen kokouksensa sopimuksen
voimaantulopäivänä.

(6)

Viinityöryhmän on määrä hyväksyä 1 päivänä helmikuuta 2019 pidettävässä ensimmäisessä kokouksessaan
päätös Japanista peräisin olevien viinialan tuotteiden tuonnissa unioniin todistuksina käytettävistä lomakkeista ja
omaa vahvistusta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotta voidaan varmistaa sopimuksen tehokas
täytäntöönpano ja näin yksinkertaistaa Japanista peräisin olevien viinialan tuotteiden tuontia. Suunnitellut
lomakkeet ja omaa vahvistusta koskevat säännöt ovat johdonmukaisia niiden unionin toimintapolitiikkojen
kanssa, jotka koskevat kaupan helpottamista sekä sellaisten kolmansien maiden kanssa tehtävää petostentorjunta
yhteistyötä, joiden kanssa unioni on tehnyt sopimuksen.

(7)

On aiheellista määrittää kanta, joka otetaan viinityöryhmässä unionin puolesta.

(8)

Unionin kannan viinityöryhmässä olisi sen vuoksi perustuttava tähän liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Viinityöryhmän ensimmäisessä kokouksessa unionin puolesta otettava kanta perustuu tähän päätökseen liitettyyn
päätösluonnokseen.
(1) EUVL L 330, 27.12.2018, s. 3.
(2) Neuvoston päätös (EU) 2018/1907, annettu 20 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuusso
pimuksen tekemisestä (EUVL L 330, 27.12.2018, s. 1).
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2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2019.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
P. DAEA
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LUONNOS

EU:N JA JAPANIN VIINITYÖRYHMÄN PÄÄTÖS N:o 1/2019,
annettu … päivänä …kuuta …,
Japanista peräisin olevien viinialan tuotteiden tuonnissa Euroopan unioniin todistuksina
käytettävistä lomakkeista ja omaa vahvistusta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
VIINITYÖRYHMÄ, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen ja erityisesti sen 2.28 ja
2.35 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan unionin ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus, jäljempänä ’sopimus’, tulee voimaan 1 päivänä
helmikuuta 2019.

(2)

Sopimuksen 22.4 artiklalla perustetaan viinityöryhmä, joka on vastuussa muun muassa sopimuksen C jakson ja
liitteen 2-E tehokkaasta täytäntöönpanosta ja toiminnasta.

(3)

Sopimuksen 2.28 artiklan 1 kohdan mukaan Japanin säädösten ja määräysten mukaisesti varmennettu todistus,
mukaan lukien Japanin toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tuottajan oma vahvistus, riittää asiakirjanäytöksi
siitä, että sopimuksen 2.25, 2.26 tai 2.27 artiklassa tarkoitetut Japanista peräisin olevien viinialan tuotteiden
tuontia ja myyntiä Euroopan unioniin koskevat vaatimukset on täytetty.

(4)

Sopimuksen 2.28 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan 22.4 artiklan nojalla perustettu viinityöryhmä vahvistaa
päätöksellä todistuksissa käytettävät lomakkeet ja todistuksissa annettavat tiedot.

(5)

Sopimuksen 2.35 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan viinityöryhmä hyväksyy omaa vahvistusta koskevat
yksityiskohtaiset säännöt,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
1.
Japanin säädösten ja määräysten mukaisesti varmennetuissa todistuksissa käytettävä lomake esitetään tämän
päätöksen liitteessä I.
2.
Japanin toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tuottajan omissa vahvistuksissa käytettävä lomake esitetään
tämän päätöksen liitteessä II.
3.
Japanin toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tuottajan omaa vahvistusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt
esitetään tämän päätöksen liitteessä III.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
Viinityöryhmän puolesta
[…]
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LIITE III

Omaa vahvistusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt
1. Olutalan kansallinen tutkimusinstituutti (The National Research Institute of Brewing), joka on Japanin valtiovarainmi
nisteriön valvonnassa,
a) nimittää erikseen hyväksytyt japanilaiset tuottajat, joilla on lupa laatia Euroopan unionin ja Japanin välisen
talouskumppanuussopimuksen 2.28 artiklassa tarkoitettu oma vahvistus;
b) valvoo ja tarkkailee hyväksyttyjä tuottajia; ja
c) ilmoittaa Euroopan unionille
— kaksi kertaa vuodessa – tammikuussa ja heinäkuussa – hyväksyttyjen tuottajien nimet ja osoitteet sekä niiden
viralliset rekisteröintinumerot, ja
— viipymättä kaikista hyväksyttyjen tuottajien nimien ja osoitteiden muutoksista tai hyväksynnän peruutuksista.
2. Euroopan unioni julkaisee ja päivittää viipymättä hyväksyttyjen tuottajien nimet ja osoitteet luettelossa, joka käsittää
kolmansien maiden toimivaltaiset viranomaiset, nimetyt laboratoriot ja hyväksytyt viinintuottajat ja käsittelijät, jotka
laativat VI-1-asiakirjoja viinin EU:hun tuontia varten, ja joka on saatavilla Euroopan komission virallisella verkkosi
vustolla osoitteessa
ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06.pdf

L 25/34

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

29.1.2019

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2019/137,
annettu 23 päivänä tammikuuta 2019,
eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurien keskitetyn yhdysväylän (ESMIG-yhdysväylä) verkko
palvelujen tarjoajien valinnasta (EKP/2019/2)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1, 12.1,
17, 18 ja 22 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurien keskitetty yhdysväylä (Eurosystem Single Market Infrastructure
Gateway (ESMIG) on tekninen komponentti, jota tarvitaan osana T2-T2S-konsolidointiprojektia, jossa mark
kinaosapuolille luodaan keskitetty pääsy kaikkiin eurojärjestelmän markkinainfrastruktuureihin. ESMIGyhdysväylän kautta markkinaosapuolet pääsevät yhden yhteisen teknisen ratkaisun välityksellä TARGET2järjstelmään (T2) – joka pitää sisällään TARGET-pikamaksupalvelun (TIPS) ja TARGET2-Securities-järjestelmän
(T2S) – eurojärjestelmän vakuushallintajärjestelmään (Eurosystem Collateral Management System (ECMS)) sekä
mahdollisesti muihin eurojärjestelmän markkinainfrastruktuuripalveluihin ja sovelluksiin.

(2)

Markkinainfrastruktuurilautakunta päätti 23–24 huhtikuuta 2018 pitämässään kokouksessa, että Deutsche
Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Banca d'Italia (jäljempänä ’tarjoavat keskuspankit’) ryhtyisivät
tarvittaviin valmisteleviin toimiin enintään kolmen verkkopalvelujen tarjoajan saamiseksi tarjoamaan
yhteyspalveluja ESMIG-yhdysväylään, ja että Banca d'Italia johtaisi valintamenettelyä.

(3)

Samassa kokouksessa markkinainfrastruktuurilautakunta päätti, että Banca d'Italia hoitaisi valintamenettelyn
eurojärjestelmän puolesta. Se päätti lisäksi, että markkinainfrastruktuurilautakunta vastaisi valintalautakunnan
jäsenten nimeämisestä, sillä eurojärjestelmän keskuspankit vastaisivat valintakriteereistä sekä valintakriteereiden
perusteella tehtävästä valintalautakunnan päätöksestä. Banca d'Italia olisi vastuussa valintaprosessin järjestämisestä
oikealla tavalla, ja valintaprosessiin liittyvä erityinen vahingonkorvausvastuu olisi eri kuin tasojen 2 ja 3 välisen
sopimuksen mukainen tarjoavien keskuspankkien korvausvastuu.

(4)

Valintamenettelyn tavoitteena on antaa verkkopalvelujen tarjoajille tehtäväksi tarjota ennalta määritettyjä
yhteyspalvelukokonaisuuksia, joiden perusteella ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajat suunnittelevat, toteuttavat,
toimittavat ja ylläpitävät ratkaisuja, joiden tarkoituksena on liiketietojen turvallinen siirto ESMIG-yhdysväylän
välityksellä suoraan kytkeytyneiden markkinaosapuolten ja euroalueen markkinainfrastruktuurien välillä.

(5)

ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajien valintamenettelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä
2014/23/EU (1), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön valtuutetun keskuspankin jäsenvaltion kansallisessa
lainsäädännössä.

(6)

EKP:n neuvosto on nimittänyt Banca d'Italian ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajien valintamenettelyn järjestäjäksi.

(7)

Banca d'Italia on hyväksynyt nimityksen ja vahvistanut olevansa halukas toimimaan tämän päätöksen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Määritelmät
Tässä päätöksessä tarkoitetaan
a) ’markkinainfrastruktuurilautakunnallla’ hallintoelintä, jonka tehtävänä on tukea EKP:n neuvostoa varmistamalla, että
eurojärjestelmän markkinainfrastruktuureja ja -alustoja ylläpidetään ja kehitetään käteismaksuselvityksen, arvopape
rikaupan selvityksen ja vakuushallinnan aloilla perussopimuksen mukaisesti Euroopan keskuspankkijärjestelmän
(EKPJ) tavoitteiden, EKPJ:n liiketoimintatarpeiden, teknisen kehityksen sekä kulloinkin sovellettavien sääntelyä ja
valvontaa koskevien vaatimusten mukaisesti;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten tekemisestä
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).
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b) ’ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajalla’ verkkopalvelujen tarjoajaa, joka on allekirjoittanut käyttöoikeussopimuksen
yhteyspalvelujen tarjoamista varten;
c) ’yhteyspalvelulla’ suoraa verkkoyhteyttä ESMIG-yhdysväylään, jonka suoraan kytkeytynyt markkinaosapuoli tarvitsee
ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajalta voidakseen hyödyntää eurojärjestelmän infrastruktuuripalveluja tai suorittaa
eurojärjestelmän infrastrukuuripalveluihin liittyviä tehtäviä ja velvoitteita;
d) ’käyttöoikeussopimuksella’ oikeuksien siirtämistä eurojärjestelmän keskuspankeilta verkkopalvelujen tarjoajalle
koskien ennalta määritetyn yhteyspalvelukokonaisuuden tarjoamista suoraan kytkeytyneille markkinaosapuolille;
käyttöoikeussopimuksen perusteella ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajat suunnittelevat, toteuttavat, toimittavat ja
ylläpitävät yhteysratkaisuja, joiden tarkoituksena on sähköisen tiedon turvallinen siirto suoraan kytkeytyneiden
markkinaosapuolten ja eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurien välillä ESMIG-yhdysväylän välityksellä;
e) ’valintalautakunnalla’ kolmesta asiantuntijasta muodostuvaa lautakuntaa; asiantuntijoista kaksi edustaa valtuutettua
keskuspankkia (yksi heistä toimii puheenjohtajana), yksi eurojärjestelmän keskuspankkeja; markkinainfrastruktuuri
lautakunta nimeää asiantuntijat ja valtuutettu keskuspankki nimittää ne virallisesti;
f)

’eurojärjestelmän keskuspankilla’ joko Euroopan keskuspankkia (EKP) tai sellaisen jäsenvaltion kansallista
keskuspankkia, jonka rahayksikkö on euro;

g) ’tasojen 2 ja 3 välisellä sopimuksella’ markkinainfrastruktuurilautakunnan ja tarjoavien keskuspankkien keskenään
neuvottelemaa toimitus- ja operointisopimusta, jonka eurojärjestelmän keskuspankit ja tarjoavat keskuspankit
allekirjoittavat EKP:n neuvoston hyväksynnän jälkeen. Se sisältää täydentävät yksityiskohdat tarjoavien
keskuspankkien, markkinainfrastruktuurilautakunnan ja eurojärjestelmän keskuspankkien tehtävistä ja vastuista;
h) ’suoraan kytkeytyneellä markkinaosapuolella’ mitä tahansa yhteisöä, jolla on oikeus sähköiseen tiedonvaihtoon
eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurin kanssa;
i)

’valtuutetulla keskuspankilla’ euroalueen kansallista keskuspankkia, jonka rahayksikkö on euro ja jonka EKP:n
neuvosto on valtuuttanut hoitamaan ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajien valintamenettelyn, ja jolle eurojärjestelmän
keskuspankit ovat antaneet valtuudet solmia käyttöoikeussopimus kunkin valituksi tulleen osallistujan kanssa
eurojärjestelmän keskuspankkien nimissä ja intressissä;

j)

’eurojärjestelmän markkinainfrastruktuuripalveluilla’ eurojärjestelmän keskuspankkien markkinainfrastruktuurien
tarjoamia palveluja, joihin kuuluvat TARGET-palvelut (T2-palvelu, TIPS-palvelu (TARGET Instant Payment Settlement
(TIPS) ja T2S-palvelu (TARGET2-Securities, T2S)), eurojestelmän vakuushallintajärjestelmä (Eurosystem Collateral
Management System (ECMS)) sekä muut eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurien, alustojen ja sovellusten
tarjoamat palvelut käteismaksuselvityksen, arvopaperikaupan selvityksen ja vakuushallinnan aloilla;

k) ’käyttöoikeussopimuksella’ EKP:n neuvoston markkinainfrastruktuurilautakunnan ehdotuksesta hyväksymää
sopimusta, johon sovelletaan valtuutetun keskuspankin kansallista lainsäädäntöä ja jossa vahvistetaan
eurojärjestelmän keskuspankkien ja asianomaisen ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajan väliset keskinäiset oikeudet ja
velvollisuudet;
l)

’valituksi tulleella osallistujalla’ ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajien valintamenettelyyn osallistunutta osapuolta, jolle
annetaan käyttöoikeussopimus;

m) ’käyttöoikeussopimusta koskevalla ilmoituksella’ valintamenettelyä
keskuspankki julkaisee 3 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti;

koskevaa

ilmoitusta,

jonka

valtuutettu

n) ’valintasäännöillä’ valintamenettelyyn sovellettavia yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka kuuluvat julkaistaviin valintame
nettelyasiakirjoihin;
o) ’valintamenettelyasiakirjoilla’ käyttöoikeussopimusta koskevaa jälkiilmoitusta, käyttöoikeussopimusta koskevaa
sopimusta, valintasääntöjä sekä niiden liitteitä ja lisäyksiä;
p) ’verkkohyväksyntätestillä’ ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajan käyttöoikeussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen
suorittamaa testiä sen osoittamiseksi, että sen tarjoama ratkaisu täyttää toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta
koskevat perusvaatimukset;
q) ’käyttöönottopäivällä’ päivää, jona ensimmäinen eurojärjestelmän infrastruktuuri rupeaa käyttämään yhteyspalveluja
tuotantoympäristössä.
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2 artikla
Valtuutettu keskuspankki
1.
Banca d'Italia on eurojärjestelmän keskuspankki, jonka EKP:n neuvosto on nimittänyt tämän päätöksen mukaisesti
hoitamaan ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajien valintamenettelyn ja allekirjoittamaan käyttöoikeussopimuksia valittujen
osallistujien kanssa.
2.

Eurojärjestelmän keskuspankkien puolesta valtuutettu keskuspankki

a) suunnittelee valintamenettelyn ja laatii kaikki asiaankuuluvat asiakirjat 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti;
b) suorittaa ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajien valinnan omissa nimissään ja intressissään sekä eurojärjestelmän
keskuspankkien intressissä sekä täysimääräisessä yhteistyössä valintalautakunnan kanssa tarjoamalla välineet ja
henkilöstöresurssit, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että valintamenettely on sen jäsenvaltion kansallisen
lainsäädännön mukainen;
c) allekirjoittaa, 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja linjassa valintalautakunnan päätöksen kanssa, kaikki käyttöoikeusso
pimukset siten, että ESMIG-verkkopalvelujen kokonaismäärä on aina korkeintaan kolme,
d) edustaa eurojärjestelmän keskuspankkeja suhteessa ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajiin ja muihin kolmansiin
osapuoliin sekä hallinnoi käyttöoikeussopimuksia 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

3 artikla
Valintaa ja käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevat ehdot
1.
Valtuutettu keskuspankki suorittaa ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajien valintamenettelyn direktiivin 2014/23/EU –
sellaisena kuin se on pantu täytäntöön valtuutetun keskuspankin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä – mukaisesti.
ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajien lukumäärä ei saa koskaan olla suurempi kuin kolme.
2.

Valintamenettelyä hoitaessaan valtuutetun keskuspankin on erityisesti noudatettava seuraavia ehtoja:

a) Valtuutetun keskuspankin on järjestettävä avoin menettely käyttöoikeussopimusten antamiseksi, ja kaikki taloudelliset
toimijat voivat tehdä tarjouksen;
b) kaikki valintamenettelyasiakirjat on laadittava yhteistyössä eurojärjestelmän keskuspankkien ja valtuutetun
keskuspankin kesken, ja markkinainfrastruktuurilautakunnan on hyväksyttävä ne;
c) ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajat on valittava markkinainfrastruktuurilautakunnan hyväksymän mallin mukaisesti
suoraan kytkeytyneille markkinaosapuolille tarjottavien palvelujen peruspaketin halvimman enimmäishinnan
perusteella; kaikki valinta-asiakirjat on julkaistava englanniksi. Valtuutettu keskuspankki voi julkaista käyttöoikeus
sopimusta koskevan ilmoituksen myös omalla virallisella kielellään. Valintamenettelyn osallistujien on toimitettava
tarjouksensa ja sitä tukevat asiakirjat englannin kiellellä;
d) valtuutetun keskuspankin on käyttöoikeussopimusta koskevassa ilmoituksessa täsmennettävä, että se hoitaa
valintamenettelyn omissa nimissään ja intressissään sekä eurojärjestelmän keskuspankkien intressissä;
e) valtuutetun keskuspankin on julkaistava käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus vähintään a) Euroopan unionin
virallisessa lehdessä, b) valtuutetun keskuspankin asianomaisessa kansallisessa virallisessa lehdessä, c) kahdessa
kansallisessa sanomalehdessä, ja d) Financial Times ja The Economist -lehdissä. Valintamenettelyasiakirjat on
julkaistava valtuutetun keskuspankin verkkosivuilla. Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus on lisäksi julkaistava
EKP:n verkkosivuilla; mukana on oltava linkki valtuutetun keskuspankin verkkosivuille, joiden kautta on mahdollista
tutustua kaikkiin valintamenettelyasiakirjoihin;
f) valtuutetun keskuspankin on vastattava käyttöoikeussopumusta koskevassa ilmoituksessa mainittuun sähköpostio
soitteeseen lähetettyihin valintaprosessiin liittyviin kysymyksiin. Suuren yleisön kannalta relevantit vastaukset on
julkaistava valtuutetun keskuspankin ja EKP:n verkkosivuilla;
g) heti tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen valtuutettu keskuspankki nimittää ja valtuuttaa valintalautakunnan
virallisesti markkinainfrastruktuurilautakunnan esityksestä;
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h) valintalautakunnan jäsenten on allekirjoitettava markkinainfrastruktuurilautakunnan hyväksymä eturistiriitojen
puuttumista koskeva vakuutus;
i) valtuutetun keskuspankin on huolehdittava valintamenettelyn käytännön järjestelyistä;
j) valintalautakunta tutkii muun muassa hallinnolliset asiakirjat sekä päättää sellaisten osallistujien sulkemisesta pois
valintamenettelystä, jotka eivät täytä osallistumiselle asetettuja edellytyksiä. Valintalautakunta arvioi poikkeuksellisen
alhaisia tarjouksia valintamenettelyasiakirjoissa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Niiden osallistujien osalta, joita ei
ole suljettu pois valintamenettelystä, valintalautakunta määrittelee osallistujien paremmuusjärjestyksen nousevassa
järjestyksessä, siten että parhaana tarjouksena pidetään taloudellisinta tarjousta;
k) valtuutetun keskuspankin on virallisesti toimitettava asianomaisille osallistujille tiedot valintalautakunnan päätöksistä
käyttäen turvallista ja nopeaa kirjallista tiedonantotapaa.
3.
Kun valintalautakunta on määritellyt osallistujien paremmuusjärjestyksen 2 kohdan j alakohdan mukaisesti
(valintaehdotus), valtuutettu keskuspankki tekee omalla vastuullaan sisäisen luotettavuustarkastuksen varmistaakseen, että
valintamenettely suoritettiin oikein. Kun tarkastus on suoritettu ja läpäisty, valtuutettu keskuspankki tekee lopullisen
valinnan ja tarkastaa, että kukin valituksi tullut osallistuja täyttää osallistumisen edellytykset ja että niiden antamat
vakuutukset ovat totuudenmukaisia. Jos luotettavuustarkastusta ei läpäistä, lopullinen valinta lykätään ja valtuutetun
keskuspankin on ryhdyttävä kaikkiin sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisiin toimiin sen varmistamiseksi,
että sääntöjenvastaisuus korjataan ja uusi luotettavuustarkastus suoritetaan ja läpäistään. Rajoittamatta valtuutetun
keskuspankin riippumattomuutta hankintaviranomaisena jäsenvaltionsa kansallisen lainsäädännön mukaisesti valtuutettu
keskuspankki voi kuulla markkinainfrastruktuurilautakuntaa sääntöjenvastaisuuksien korjaamiseen liittyvistä periaateky
symyksistä.
4.
Valintamenettelystä johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden osalta valtuutettu keskuspankki toimii omissa nimissään
ja intressissään sekä eurojärjestelmän keskuspankkien intressissä. Se raportoi markkinainfrastruktuurilautakunnalle
valintamenettelyn etenemisestä ja, rajoittamatta sen riippumattomuutta hankintaviranomaisena jäsenvaltionsa kansallisen
lainsäädännön mukaisesti, se kuulee markkinainfrastruktuurilautakuntaa tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa
kielteisesti hankesuunnitelmaan.
5.
Valtuutettu keskuspankki
kustannuksistaan.

vastaa

valintamenettelyyn

liittyvien

tehtäviensä

suorittamisesta

aiheutuvista

4 artikla
Käyttöoikeussopimus
1.
Kun valtuutettu keskuspankki on edellä mainituin ehdoin suorittanut valintaa ja käyttöoikeussopimuksen tekemistä
koskevat menettelyt, valtuutetun keskuspankin on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin valmistaviin toimiin solmiakseen
käyttöoikeussopimuksen eurojärjestelmän keskuspankkien nimissä ja intressissä kunkin valituksi tulleen osallistujan
kanssa. Tätä tarkoitusta varten eurojärjestelmän keskuspankit valtuuttavat erillisellä valtakirjalla valtuutetun keskuspankin
solmimaan käyttöoikeussopimuksen eurojärjestelmän keskuspankkien nimissä ja intressissä (valtuutettu keskuspankki
toimii avoimesti eurojärjestelmän keskuspankkien puolesta).
2.
ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajien on suoritettava verkkohyväksyntätesti allekirjoitettuaan käyttöoikeusso
pimuksen. Jos ESMIG-verkkopalvelujen tarjoaja ei läpäise testiä, käyttöoikeussopimus päättyy. Tällaisessa tilanteessa
valtuutettu keskuspankki antaa käyttöoikeussopimuksen sille valintaprosessin osallistujalle, joka on paremmuusjärjes
tyksessä seuraava valituksi tulleiden osallistujien jälkeen, alkuperäisen käyttöoikeussopimuksen ehdoin ja perustuen
tarjoukseen, jonka kyseinen paremmuusjärjestyksessä seuraavana oleva osallistuja on jättänyt valintamenettelyssä.
3.
Rajoittamatta seuraavien kohtien soveltamista, valintamenettelyssä annettu käyttöoikeus on voimassa kymmenen
vuotta käyttöönottopäivän jälkeen, jotta käyttöoikeuden saaja voi saada takaisin palvelujen toteuttamiseksi tehdyt
pääomasijoituksensa ja saadakseen sijoitetulle pääomalle tuoton ottamalla huomioon sopimuksen nimenomaisten
tavoitteiden saavuttamiseksi edellytetyt investoinnit.
4.
Jos ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajan kanssa tehty käyttöoikeussopimus irtisanotaan tai puretaan ennen sen
voimassaolon päättymistä, mutta verkkohyväksyntätestin läpäisemisen jälkeen, markkinainfrastruktuurilautakunta voi
yksinomaista harkintavaltaansa käyttäen päättää, tarjotaanko käyttöoikeussopimus sille valintamenettelyn osallistujalle,
joka on paremmuusjärjestyksessä seuraava valituksi tulleiden osallistujien jälkeen tai, jos paremmuusjärjestys ei
mahdollista tätä vaihtoehtoa, uuden valintamenettelyn perusteella muulle verkkopalvelujen tarjoajalle; tällaisen uuden
valintamenettelyn järjestää valtuutettu keskuspankki. Uusi käyttöoikeussopimus on voimassa kymmenen vuotta.
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5.
Valtuutetulla keskuspankilla on yhteyspalveluihin liittyvissä asioissa toimivalta edustaa eurojärjestelmän
keskuspankkeja suhteessa ESMIG-verkkopalvelujen tarjoajiin ja kolmansiin osapuoliin ja hallinnoida jatkuvasti käyttöoi
keussopimuksia eurojärjestelmän nimissä ja intressissä esim. toteuttamalla erojärjestelmän keskuspankkien oikeuksia ja
velvollisuuksia, myös oikeudenkäynneissä, liittyen esim. sopimusten rikkomiseen, vahingonkorvauksiin, sopimusten
päättämiseen, riitautuksiin ja muihin sopimusmuutoksiin. Valtuutettu keskuspankki raportoi tästä markkinainfrastruktuu
rilautakunnalle ja noudattaa markkinainfrastruktuurilautakunnan ohjeita.
6.
Valtuutettu keskuspankki ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin käyttöoikeussopimuksiin liittyvien eurojärjestelmän
keskuspankkien ja, soveltuvin osin, valtuutetun keskuspankin velvoitteiden ja oikeuksien täyttämiseksi ja raportoi tästä
markkinainfrastruktuurilautakunnalle sekä noudattaa markkinainfrastruktuurilautakunnan tähän liittyviä ohjeita.
7.
Valtuutettu keskuspankki vastaanottaa kaikki käyttöoikeussopimukseen liittyvät tiedonannot, selitykset ja vaateet,
oikeudenkäyntiin liittyvät tiedoksiannot mukaan luettuina, jotta se voi toteuttaa eurojärjestelmän keskuspankkien ja,
soveltuvin osin, valtuutetun keskuspankin käyttöoikeussopimukseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet.
8.
Eurojärjestelmän keskuspankit korvaavat valtuutetulle keskuspankille 5–7 kohdan mukaisesta käyttöoikeusso
pimusten hallinnoinnista ja seurannasta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
5 artiklan soveltamista.

5 artikla
Korvausvaatimukset
1.
Valtuutettu keskuspankki vastaa eurojärjestelmän keskuspankkeihin nähden rajoituksitta menetyksistä ja
vahingoista, jotka se on aiheuttanut petollisella tai tahallisella toiminnallaan suorittaessaan tämän päätöksen mukaisia
oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Se vastaa eurojärjestelmän keskuspankkeihin nähden menetyksistä ja vahingoista, jotka
se on aiheuttanut törkeällä huolimattomuudellaan täyttäessään tämän päätöksen mukaisia velvollisuuksiaan; tässä
tapauksessa vahingonkorvauksen enimmäismäärä on 2 000 000 euroa kalenterivuodelta.
2.
Jos valtuutettu keskuspankki täyttäessään tämän päätöksen mukaisia velvollisuuksiaan aiheuttaa petollisella tai
tahallisella toiminnallaan vahinkoa kolmannelle osapuolelle, valtuutettu keskuspankki on vastuussa kaikista tälle
kolmannelle osapuolelle mahdollisesti maksettavista korvauksista.
3.
Jos valtuutettu keskuspankin täyttäessään tämän päätöksen mukaisia velvollisuuksiaan aiheuttaa törkeän
huolimattomalla tai huolimattomalla toiminnallaan vahinkoa kolmannelle osapuolelle, valtuutettu keskuspankki on
vastuussa kaikista tälle kolmannelle osapuolelle mahdollisesti maksettavista korvauksista. Eurojärjestelmän keskuspankit
korvaavat valtuutetulle keskuspankille tällaiset korvaukset siltä osin kuin ne ylittävät 2 000 000 euroa kalenterivuodelta,
edellyttäen että korvaus perustuu tuomioistuimen päätöksen tai valtuutetun keskuspankin ja tällaisen kolmannen
osapuolen väliseen ja markkinainfrastruktuurilautakunnan etukäteen hyväksymään sopimukseen.
4.
Eurojärjestelmän keskuspankkien on viipymättä korvattava valtuutetulle keskuspankille täysimääräisesti sen
kolmansille osapuolille maksamat vahingonkorvaukset, mikäli ne johtuvat a) osallistumis- ja valintaehdoista;
b) osallistumis- ja valintaehtojen perusteella tehdystä valintalautakunnan päätöksestä; c) valintalautakunnan virheellisestä
menettelystä, pois luettuina tilanteet, joissa valintalautakunta on toiminut valtuutetun keskuspankin antamien kirjallisten
ohjeiden mukaisesti tai ei ole saanut kyseistä asiaa koskevia asianmukaisia kirjallisia etukäteisohjeita valtuutetulta
keskuspankilta ja ohjeita pyydettiin etukäteen kirjallisesti hyvissä ajoin; d) päätöksestä tai tapahtumasta, johon
valtuutettu keskuspankki ei ole voinut vaikuttaa, myönnetyn käyttöoikeussopimuksen voimassaoloon vaikuttavat
päätökset ja tapahtumat mukaan luettuina.
5.
Eurojärjestelmän keskuspankit eivät korvaa valtuutetulle keskuspankille sen kolmansille osapuolille maksamia
korvauksia vahingoista, jotka johtuvat valtuutetun keskuspankin vastuualueeseen kuuluvista operatiivisista toiminnoista
ja muista käytännön toimista; poikkeuksena ovat tilanteet, joissa valtuutettu keskuspankki on oman kantansa vastaisesti
toiminut 3 artiklan 4 kohdan mukaisten markkinainfrastruktuurilautakunnan ohjeiden mukaisesti.
6.
Jos kolmansien osapuolten nostama oikeusasia liittyy valintamenettelyä koskeviin toimiin ja laiminlyönteihin, joista
eurojärjestelmän keskuspankit ovat yksin vastuussa, eurojärjestelmän keskuspankit antavat, valtuutettua keskuspankkia
kuultuaan, valtuutetulle keskuspankille viivytyksettä ohjeita toimista, joihin sen on ryhdyttävä; tällaisia toimia voivat olla
ulkopuolisten oikeudellisten neuvonantajien tai valtuutetun keskuspankin omien oikeudellisten neuvonantajien
edustus. Kun on päätetty miten oikeusasiassa menetellään, eurojärjestelmän keskuspankit vastaavat tällaisesta oikeusme
nettelystä johtuvista prosessikuluista ja -maksuista.
7.
Eurojärjestelmän keskuspankit ovat vastuussa valintalautakunnan yksittäisten jäsenten valintamenettelyyn liittyvistä
toimista ja laiminlyönneistä.
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8.
Jos kolmansien osapuolten nostama oikeusasia liittyy valintamenettelyä koskeviin toimiin ja laiminlyönteihin, joista
valtuutettu keskuspankki on yksin vastuussa, se tekee täysimääräisessä yhteistyössä eurojärjestelmän keskuspankkien
kanssa päätöksen toimista, joihin sen on ryhdyttävä; tällaisia toimia voivat olla ulkopuolisten oikeudellisten
neuvonantajien tai omien oikeudellisten neuvonantajien edustus; valtuutettu keskuspankki vastaa tällaisista toimista
aiheutuvista kuluista.
9.
Jos eurojärjestelmän keskuspankki ja valtuutettu keskuspankki ovat yhdessä vastuussa kolmannen osapuolen
menetyksistä tai vahingoista, kukin maksaa yhtä suuren osan.
6 artikla
Loppusäännökset
1.

Valtuutus on voimassa kymmenen vuotta käyttöönottopäivästä.

2.

Valtuutuksen voimassaolon loppuminen ei vaikuta asianomaisten käyttöoikeussopimuksen soveltamiseen.
7 artikla
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