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(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/515,
annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019,
toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja
asetuksen (EY) N:o 764/2008 kumoamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden vapaa liikkuvuus taataan
perussopimusten mukaisesti. Jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan
vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä. Kyseinen kielto kattaa kaikki kansalliset toimenpiteet, jotka voivat tosiasial
lisesti tai mahdollisesti rajoittaa unionin sisäistä tavarakauppaa suoraan tai välillisesti. Tavaroiden vapaa liikkuvuus
sisämarkkinoilla varmistetaan yhdenmukaistamalla unionin tasolla säännöt, joilla asetetaan yhteiset vaatimukset
tiettyjen tavaroiden kaupan pitämiselle, tai sellaisten tavaroiden tai tavaroiden seikkojen osalta, joihin ei sovelleta
kattavasti unionin yhdenmukaistamissääntöjä, soveltamalla vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, sellaisena
kuin Euroopan unionin tuomioistuin on sen määritellyt.

(2)

Hyvin toimiva vastavuoroisen tunnustamisen periaate täydentää olennaisella tavalla sääntöjen yhdenmukaistamista
unionin tasolla, erityisesti siksi, että monilla tuotteilla on sekä yhdenmukaistettuja että yhdenmukaistamattomia
seikkoja.

(3)

Jos unionissa ei ole vahvistettu tavaroiden tai tavaroiden tiettyjen seikkojen yhdenmukaistamista koskevia
sääntöjä, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi luoda lainvastaisesti jäsenvaltioiden välisen tavaroiden
vapaan liikkuvuuden esteitä soveltamalla toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tavaroihin kansallisia
määräyksiä, joiden mukaan näiden tavaroiden on täytettävä tietyt tekniset vaatimukset, jotka voivat koskea
esimerkiksi nimeämistä, muotoa, kokoa, painoa, kokoonpanoa, esillepanoa, merkintöjä tai pakkauksia. Tällaisten
määräysten soveltaminen toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tavaroihin voi olla Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 34 ja 36 artiklan vastaista, vaikka määräyksiä sovellettaisiinkin
erotuksetta kaikkiin tavaroihin.

(4)

Vastavuoroisen tunnustamisen periaate perustuu Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Tämän
periaatteen mukaisesti jäsenvaltiot eivät voi kieltää toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden

(1) EUVL C 283, 10.8.2018, s. 19.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. helmikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
5. maaliskuuta 2019.
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myyntiä alueellaan, vaikka kyseiset tavarat olisi tuotettu noudattaen toisenlaisia teknisiä määräyksiä, mukaan
lukien tavarat, joita ei ole tuotettu valmistusprosessissa. Vastavuoroisen tunnustamisen periaate ei kuitenkaan ole
ehdoton. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden kaupan
pitämistä, jos tällaisia rajoituksia perustellaan SEUT 36 artiklassa määrätyillä syillä tai muilla Euroopan unionin
tuomioistuimen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevassa oikeuskäytännössä tunnustetuilla yleistä etua
koskevilla pakottavilla syillä, ja jos tällaiset rajoitukset ovat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Tässä
asetuksessa säädetään velvoitteesta perustella selkeästi, miksi markkinoille pääsyä on rajoitettu tai se on evätty.

(5)

Käsite ”yleistä etua koskeva pakottava syy” on kehittyvä käsite, jonka Euroopan unionin tuomioistuin on
kehittänyt SEUT 34 ja 36 artiklaan liittyvässä oikeuskäytännössään. Kun jäsenvaltioiden välillä on perusteltuja
eroja, tällaiset pakottavat syyt saattavat oikeuttaa toimivaltaiset viranomaiset soveltamaan kansallisia teknisiä
määräyksiä. Hallinnollisten päätösten on kuitenkin aina oltava asianmukaisesti perusteltuja, legitiimejä ja
aiheellisia ja niiden on noudatettava suhteellisuusperiaatetta, ja toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä
mahdollisimman vähän rajoittava päätös. Tavaroiden sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi kansallisten
teknisten määräysten olisi oltava tarkoituksenmukaisia eivätkä ne saisi luoda kohtuuttomia tullien ulkopuolisia
kaupan esteitä. Lisäksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden markkinoille pääsyä
rajoittavien tai sen epäävien hallinnollisten päätösten perusteena ei voi olla pelkästään se, että arvioinnin kohteena
olevat tavarat täyttävät jäsenvaltion tavoitteleman oikeutetun yleisen päämäärän eri tavalla kuin kyseisen
jäsenvaltion tavarat. Tukeakseen jäsenvaltioita komission olisi annettava ei-sitovaa ohjeistusta koskien yleistä etua
koskevan pakottavan syyn käsitteeseen liittyvää Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä sekä sitä,
kuinka soveltaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava mahdollisuus
tehdä ehdotuksia ja antaa ohjeista palautetta.

(6)

Kilpailukykyneuvoston joulukuussa 2013 sisämarkkinapolitiikasta antamissa päätelmissä todettiin, että yritysten ja
kuluttajien toimintapuitteiden parantamiseksi sisämarkkinoilla kaikkia asiaankuuluvia välineitä olisi käytettävä
asianmukaisesti, vastavuoroinen tunnustaminen mukaan lukien. Neuvosto pyysi komissiota antamaan tiedoksi
tapaukset, joissa vastavuoroisen tunnustamisen periaate toimii edelleen riittämättömästi tai siinä on ongelmia.
Helmikuussa 2015 sisämarkkinapolitiikasta antamissaan päätelmissä kilpailukykyneuvosto kehotti komissiota
ryhtymään toimiin vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ja esittämään
sitä koskevia ehdotuksia.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 764/2008 (3) annettiin, jotta vastavuoroisen tunnustamisen
periaatteen soveltamista voidaan helpottaa ottamalla käyttöön menettelyjä, joilla minimoidaan mahdollisuudet
luoda laittomia esteitä toisessa jäsenvaltiossa jo laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vapaalle liikkumiselle.
Asetuksen antamisesta huolimatta vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisessa on edelleen monia
ongelmia. Vuosina 2014–2016 tehdystä arvioinnista kävi ilmi, että vastavuoroisen tunnustamisen periaate ei
toimi toivotulla tavalla ja asetus (EY) N:o 764/2008 on helpottanut kyseisen periaatteen soveltamista vain
rajallisesti. Kyseisellä asetuksella käyttöön otetut välineet ja menettelylliset takeet eivät ole saavuttaneet
tavoitettaan eli parantaneet vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista. Hyvin harvat talouden
toimijat tuntevat tai käyttävät esimerkiksi tuoteyhteyspisteiden verkostoa, joka perustettiin antamaan talouden
toimijoille tietoa sovellettavista kansallisista määräyksistä ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen
soveltamisesta. Kansalliset viranomaiset eivät tee riittävästi yhteistyötä kyseisessä verkostossa. Vaatimusta, jonka
mukaan markkinoille pääsyä rajoittavasta tai sen epäävästä päätöksestä on ilmoitettava, noudatetaan harvoin.
Tämän tuloksena sisämarkkinoilla on edelleen tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteitä.

(8)

Asetuksessa (EY) N:o 764/2008 on useita puutteita, ja sen vuoksi sitä olisi tarkistettava ja vahvistettava. Selvyyden
vuoksi asetus (EY) N:o 764/2008 olisi korvattava tällä asetuksella. Tällä asetuksella olisi luotava selkeät
menettelyt, jotta varmistetaan toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vapaa liikkuvuus ja se,
että vapaata liikkuvuutta voidaan rajoittaa vain, jos jäsenvaltioilla on siihen oikeutettu yleistä etua koskeva syy ja
rajoitus on perusteltu ja oikeasuhteinen. Tällä asetuksella olisi myös varmistettava, että sekä talouden toimijat että
kansalliset viranomaiset noudattavat vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta johtuvia olemassa olevia
oikeuksia ja velvoitteita.

(9)

Tämän asetuksen ei pitäisi rajoittaa tavaroiden kaupan pitämisen edellytysten pidemmälle menevää
yhdenmukaistamista tarvittaessa sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi.

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 764/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tiettyjen kansallisten teknisten
määräysten soveltamista toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä sekä päätöksen N:o
3052/95/EY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 21).
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(10)

On myös mahdollista, että kaupan esteet johtuvat toisentyyppisistä SEUT 34 ja 36 artiklan soveltamisalaan
kuuluvista toimenpiteistä. Kyseisiä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi julkisia hankintamenettelyjä varten
laaditut tekniset eritelmät tai vaatimukset käyttää jäsenvaltioiden virallisia kieliä. Tällaisten toimenpiteiden ei
kuitenkaan olisi oltava tässä asetuksessa tarkoitettuja kansallisia teknisiä määräyksiä eikä niiden olisi kuuluttava
sen soveltamisalaan.

(11)

Joskus kansalliset tekniset määräykset saatetaan jäsenvaltiossa voimaan ennakkolupamenettelyllä, jonka mukaan
toimivaltaiselta viranomaiselta on saatava virallinen hyväksyntä, ennen kuin tavarat voidaan saattaa siellä
markkinoille. Ennakkolupamenettelyn olemassaolo sinänsä rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Sen vuoksi
tällaisen menettelyn on, jotta se olisi tavaroiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla koskevan perusperiaatteen
osalta perusteltu, pyrittävä unionin oikeudessa tunnustettuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen ja oltava
oikeasuhteinen ja syrjimätön. Tällaisen menettelyn yhdenmukaisuutta unionin oikeuden kanssa arvioidaan
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä esitettyjen huomioiden perusteella. Näin ollen hallinnolliset
päätökset, joilla rajoitetaan markkinoille pääsyä tai evätään se yksinomaan sillä perusteella, että kyseessä olevilla
tavaroilla ei ole voimassa olevaa ennakkolupaa, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Jos
tavaroille kuitenkin haetaan pakollista ennakkolupaa, kaikki hallinnolliset päätökset, joilla hylätään hakemus
kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavan kansallisen teknisen määräyksen perusteella, olisi tehtävä ainoastaan tämän
asetuksen mukaisesti, jotta hakija voi saada tässä asetuksessa säädettyä menettelyllistä suojaa. Sama koskee
vapaaehtoista tavaroiden ennakkolupaa, jos sellainen on olemassa.

(12)

On tärkeää selventää, että maataloustuotteet sisältyvät tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tavaroiden
tyyppeihin. Termi ”maataloustuotteet” sisältää kalataloustuotteet SEUT 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jotta olisi
helpompaa määritellä, mitä tavaroiden tyyppejä tämä asetus koskee, komission olisi arvioitava vastavuoroiseen
tunnustamiseen tarkoitetun suuntaa-antavan luettelon jatkokehittämisen mahdollisuutta ja hyötyjä.

(13)

On tärkeää myös selventää, että termi ”tuottaja” kattaa tavaroiden valmistajien lisäksi myös henkilöt, jotka
tuottavat sellaisia tuotteita, joita ei ole tuotettu valmistusprosessissa, mukaan lukien maataloustuotteet, sekä
henkilöt, jotka esiintyvät tavaroiden tuottajina.

(14)

Tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä kansallisten tuomioistuinten päätökset, joissa
arvioidaan sellaisten tapausten laillisuutta, joissa yhdessä jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidetyiltä tavaroilta
evätään kansallisen teknisen määräyksen soveltamisen perusteella pääsy toisen jäsenvaltion markkinoille, ja
kansallisten tuomioistuinten päätökset, joissa määrätään seuraamuksia.

(15)

Jotta tavaroihin voidaan soveltaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, niiden on oltava laillisesti kaupan
pidettyjä toisessa jäsenvaltiossa. Olisi selvennettävä, että voidakseen tulla katsotuksi laillisesti kaupan pidetyksi
toisessa jäsenvaltiossa tavaroiden on oltava kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavien asiaa koskevien sääntöjen
mukaisia ja oltava asetettuna loppukäyttäjien saataville kyseisessä jäsenvaltiossa.

(16)

Jotta kansallisten viranomaisten ja talouden toimijoiden tietoisuutta vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta
voidaan lisätä, jäsenvaltioiden olisi harkittava selkeiden ja yksiselitteisten ”sisämarkkinalausekkeiden”
sisällyttämistä kansallisiin teknisiin määräyksiinsä kyseisen periaatteen soveltamisen helpottamiseksi.

(17)

Vaadittu näyttö, jolla osoitetaan, että tavaroita pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa, vaihtelee
merkittävästi jäsenvaltioiden välillä. Tämä aiheuttaa talouden toimijoille tarpeettomia rasitteita, viivästyksiä ja
lisäkustannuksia ja estää kansallisia viranomaisia saamasta hyvissä ajoin tavaroiden arvioinnin edellyttämiä tietoja.
Tämä saattaa estää soveltamasta vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Siksi on olennaista helpottaa sitä, että
talouden toimijat osoittavat tavaroidensa olevan toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjä. Talouden
toimijoiden olisi voitava hyödyntää itse annettua ilmoitusta, jolla toimivaltaiset viranomaiset saavat kaikki
tarvittavat tiedot asianomaisista tavaroista ja siitä, että ne ovat kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa sovellettavien
sääntöjen mukaisia. Vapaaehtoisten ilmoitusten käyttäminen ei saisi estää kansallisia viranomaisia tekemästä
markkinoille pääsyä rajoittavia tai sen epääviä hallinnollisia päätöksiä edellyttäen, että tällaiset päätökset ovat
oikeasuhteisia ja perusteltuja, noudattavat vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ja ovat tämän asetuksen
mukaisia.

(18)

Tuottajan, maahantuojan tai jakelijan olisi voitava laatia tavaroiden kaupan pitämisen laillisuutta koskeva ilmoitus
vastavuoroista tunnustamista varten, jäljempänä ’vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus’. Tuottajalla on
parhaat edellytykset antaa vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen tiedot, koska tuottaja tuntee tavarat
parhaiten ja hänellä on hallussaan tarvittava näyttö vastavuoroista tunnustamista koskevassa ilmoituksessa olevien
tietojen tarkistamiseksi. Tuottajan olisi voitava antaa valtuutetulle edustajalle tehtäväksi laatia tällaisia ilmoituksia
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tuottajan puolesta ja tämän vastuulla. Kuitenkin jos jokin talouden toimija voi ainoastaan antaa ilmoituksessa
tiedot tavaroiden kaupan pitämisen laillisuudesta, jonkin toisen talouden toimijan olisi voitava antaa tiedot siitä,
että tavarat asetetaan loppukäyttäjien saataville asianomaisessa jäsenvaltiossa, edellyttäen että kyseinen talouden
toimija ottaa vastuun vastavuoroista tunnustamista koskevaan ilmoitukseen antamistaan tiedoista ja voi antaa
tarvittavan näytön näiden tietojen tarkistamiseksi.
(19)

Vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen olisi aina sisällettävä tarkat ja täydelliset tiedot tavaroista.
Siksi ilmoitus olisi pidettävä ajan tasalla, jotta siitä käyvät ilmi mahdolliset muutokset, esimerkiksi muutokset
asiaankuuluviin kansallisiin teknisiin määräyksiin.

(20)

Jotta voitaisiin varmistaa, että vastavuoroista tunnustamista koskevassa ilmoituksessa annetut tiedot ovat kattavia,
olisi säädettävä tällaisten ilmoitusten yhdenmukaistetusta muodosta sellaisten talouden toimijoiden käytettäväksi,
jotka haluavat tehdä tällaisia ilmoituksia.

(21)

On tärkeää varmistaa, että vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus täytetään totuudenmukaisesti ja
täsmällisesti. Siksi on tarpeen vaatia, että talouden toimijat ovat vastuussa vastavuoroista tunnustamista
koskevassa ilmoituksessa antamistaan tiedoista.

(22)

Jotta voitaisiin parantaa yritysten tehokkuutta ja kilpailukykyä, jotka toimivat sellaisten tavaroiden alalla, jotka
eivät kuulu unionin yhdenmukaistamislainsäädännön piiriin, vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen
antamisen sujuvoittamiseksi olisi voitava hyödyntää uutta tietotekniikkaa. Sen vuoksi talouden toimijoiden olisi
voitava asettaa vastavuoroista tunnustamista koskevat ilmoituksensa julkisesti saataville verkossa edellyttäen, että
vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus on helposti käytettävissä ja luotettavassa tiedostomuodossa.

(23)

Komission olisi varmistettava, että vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen malli ja ilmoituksen
täyttämistä koskevat ohjeet asetetaan saataville yhteisessä digitaalisessa palveluväylässä kaikilla unionin virallisilla
kielillä.

(24)

Tätä asetusta olisi sovellettava myös tavaroihin, joiden osalta unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä sovelletaan
vain joihinkin näiden tavaroiden seikkoihin. Jos talouden toimijan on unionin yhdenmukaistamislainsäädännön
mukaisesti laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus osoittaakseen, että kyseistä lainsäädäntöä noudatetaan,
kyseisen talouden toimijan olisi sallittava liittää EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen tässä asetuksessa säädetty
vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus.

(25)

Jos talouden toimijat päättävät olla käyttämättä vastavuoroista tunnustamista koskevaa ilmoitusta,
kohdejäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava esittää selkeästi määriteltyjä pyyntöjä saadakseen
täsmällisiä tietoja, joita ne pitävät tarpeellisina tavaroiden arvioimiseksi suhteessa suhteellisuusperiaatteeseen.

(26)

Talouden toimijalle olisi annettava asianmukaisesti aikaa toimittaa asiakirjoja tai mitä tahansa muita
kohdejäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyytämiä tietoja taikka esittää mitä tahansa väitteitä tai
huomautuksia kyseessä olevien tavaroiden arviointiin liittyen.

(27)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/1535 (4) säädetään, että jäsenvaltioiden on
toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille ehdotukset kaikenlaisia tuotteita, myös kaikenlaisia maatalous- tai
kalastustuotteita, koskeviksi kansallisiksi teknisiksi määräyksiksi, ja ilmoitus syistä, joiden vuoksi tällaisen teknisen
määräyksen laatiminen on tarpeen. On kuitenkin huolehdittava siitä, että tällaisten kansallisten teknisten
määräysten hyväksymisen jälkeen vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta sovelletaan tiettyihin tavaroihin
asianmukaisesti yksittäisissä tapauksissa. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava vastavuoroisen tunnustamisen
periaatteen soveltamista yksittäisissä tapauksissa koskevat menettelyt esimerkiksi siten, että jäsenvaltioita
vaaditaan ilmoittamaan kansalliset tekniset määräykset, joihin hallinnollinen päätös perustuu, ja oikeutettu yleistä
etua koskeva peruste, joka oikeuttaa kyseisen kansallisen teknisen määräyksen soveltamisen tavaraan, jota on
pidetty laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa. Kansallisen teknisen määräyksen oikeasuhteisuus on perusta sen
osoittamiseksi, että kyseiseen määräykseen perustuva hallinnollinen päätös on oikeasuhteinen. Hallinnollisen
päätöksen oikeasuhteisuuden osoittamiseen käytettävät keinot olisi kuitenkin määriteltävä tapauskohtaisesti.

(28)

Koska hallinnollisten päätösten, joilla rajoitetaan toisessa jäsenvaltiossa jo laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden
pääsyä markkinoille tai evätään se, pitäisi olla poikkeuksia tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta, on

(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja
tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241,
17.9.2015, s. 1).
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tarpeen varmistaa, että tällaisissa päätöksissä noudatetaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta johtuvia,
olemassa olevia velvoitteita. Näin ollen on aiheellista vahvistaa selkeä menettely sen määrittämiseksi, pidetäänkö
tavaroita laillisesti kaupan kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa, ja jos pidetään, ovatko kohdejäsenvaltiossa
sovellettavan kansallisen teknisen määräyksen kattamat yleiset edut riittävän suojattuja SEUT 36 artiklan ja
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Tällaisella menettelyllä olisi varmistettava, että
kaikki tehtävät hallinnolliset päätökset ovat oikeasuhteisia, noudattavat vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta
ja ovat tämän asetuksen mukaisia.

(29)

Jos toimivaltainen viranomainen arvioi tavarat ennen kuin se päättää markkinoille pääsyn mahdollisesta
rajoittamisesta tai epäämisestä, kyseisen viranomaisen ei pitäisi voida tehdä markkinoille pääsyn keskeyttäviä
päätöksiä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa nopea toiminta on tarpeen henkilöiden turvallisuudelle tai
terveydelle taikka ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi, tai sellaisten tavaroiden saataville asettamisen
estämiseksi, jos kyseisenlaisten tavaroiden asettaminen saataville on yleisesti kielletty julkisen moraalin tai yleisen
turvallisuuden vuoksi, mukaan lukien esimerkiksi rikoksentorjunta.

(30)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 (5) säädetään akkreditointijärjestelmästä, jolla
varmistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten pätevyyden tason vastavuoroinen hyväksyntä.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät näin ollen saisi kieltäytyä hyväksymästä akkreditoitujen vaatimus
tenmukaisuuden arviointilaitosten antamia testausselosteita ja todistuksia kyseisen laitoksen pätevyyteen liittyvien
syiden perusteella. Lisäksi jotta vältettäisiin mahdollisuuksien mukaan päällekkäisiä testejä ja menettelyjä, jotka on
jo suoritettu toisessa jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden ei pitäisi kieltäytyä hyväksymästä muiden vaatimustenmu
kaisuuden arviointilaitosten unionin oikeuden mukaisesti antamia testausselosteita ja todistuksia. Toimivaltaisten
viranomaisten olisi otettava asianmukaisesti huomioon esitettyjen testausselosteiden tai todistusten sisältö.

(31)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/95/EY (6) täsmennetään, että markkinoille saa saattaa
ainoastaan turvallisia tuotteita, ja siinä säädetään tuotteiden turvallisuuteen liittyvistä valmistajien ja jakelijoiden
velvollisuuksista. Siinä annetaan toimivaltaisille viranomaisille lupa kieltää vaaralliset tuotteet välittömästi tai
kieltää mahdollisesti vaaralliset tuotteet tilapäisesti turvallisuutta koskevien erilaisten tarkastusten ja arviointien
edellyttämäksi ajaksi. Kyseisessä direktiivissä kuvataan myös menettely, jonka mukaisesti toimivaltaiset
viranomaiset soveltavat asianmukaisia toimenpiteitä, kuten kyseisen direktiivin 8 artiklan 1 kohdan b–f
alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, jos tuotteet aiheuttavat riskin, ja lisäksi kyseisessä direktiivissä säädetään
jäsenvaltioiden velvollisuudesta ilmoittaa tällaisista toimenpiteistä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.
Toimivaltaisten viranomaisten olisi sen vuoksi voitava edelleen soveltaa mainittua direktiiviä ja erityisesti sen 8
artiklan 1 kohdan b–f alakohtaa ja 8 artiklan 3 kohtaa.

(32)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (7) muun muassa perustetaan nopea
hälytysjärjestelmä elintarvikkeista tai rehuista ihmisten terveydelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä riskeistä
ilmoittamiseksi. Siinä vaaditaan jäsenvaltioita välittömästi ilmoittamaan nopeaa hälytysjärjestelmää käyttäen
komissiolle jäsenvaltion käyttöön ottamat toimenpiteet, joilla on tarkoitus rajoittaa elintarvikkeiden tai rehun
saattamista markkinoille, vetää ne markkinoilta tai järjestää niiden palauttaminen ihmisten terveyden
suojelemiseksi tilanteissa, joissa edellytetään nopeita toimia. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava edelleen
soveltaa kyseistä asetusta ja erityisesti sen 50 artiklan 3 kohtaa ja 54 artiklaa.

(33)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/625 (8) vahvistetaan yhdenmukaistetut unionin
puitteet virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien järjestämiseksi koko elintarvikeketjussa, ottaen

(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen
liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta
(EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta
(EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä
koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista
virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja
kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o
999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja
(EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY,
2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY)
N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja
neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).
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huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 882/2004 (9) ja asiaankuuluvassa unionin
alakohtaisessa lainsäädännössä säädetyt virallista valvontaa koskevat säännöt. Asetuksessa (EU) 2017/625
säädetään erityisestä menettelystä sen varmistamiseksi, että talouden toimijat korjaavat elintarvike- ja rehulain
säädännön sekä eläinten terveyttä tai hyvinvointia koskevien säännösten noudattamatta jättämiseen liittyvät
tilanteet. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava edelleen soveltaa asetusta (EU) 2017/625 ja erityisesti sen
138 artiklaa.

(34)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1306/2013 (10) luodaan yhdenmukaistetut unionin
puitteet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 (11) vahvistettuihin velvoitteisiin
liittyvien tarkastusten suorittamiseksi asetuksessa (EY) N:o 882/2004 vahvistettujen perusteiden mukaisesti ja
siinä täsmennetään, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokaisella kyseiset velvoitteet täyttävällä toimijalla
on oikeus päästä mukaan tarkastusjärjestelmään. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava edelleen soveltaa
asetusta (EU) N:o 1306/2013 ja erityisesti sen 90 artiklaa.

(35)

Kaikissa toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen mukaisesti antamissa hallinnollisissa päätöksissä olisi
täsmennettävä talouden toimijan käytettävissä olevat muutoksenhakukeinot, jotta talouden toimija voi kansallisen
oikeuden mukaisesti hakea muutosta päätökseen tai saattaa asian toimivaltaisen kansallisen tuomioistuimen
käsiteltäväksi. Hallinnollisessa päätöksessä olisi myös viitattava talouden toimijoiden mahdollisuuteen käyttää
sisämarkkinoiden ongelmanratkaisuverkostoa (SOLVIT) ja tässä asetuksessa säädettyä ongelmanratkaisume
nettelyä.

(36)

Jotta vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen asianmukainen ja yhtenäinen soveltaminen voitaisiin varmistaa,
on olennaista, että talouden toimijoilla on käytössään yritystoimintaa suosiva vaihtoehto niiden riitauttaessa
markkinoille pääsyä rajoittavia tai sen epääviä hallinnollisia päätöksiä. Tällaisten ratkaisujen takaamiseksi ja
juridisten kulujen välttämiseksi etenkin pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) osalta talouden toimijoiden
käytettävissä olisi oltava tuomioistuinten ulkopuolinen ongelmanratkaisumenettely.

(37)

SOLVIT on kunkin jäsenvaltion kansallisen hallinnon tarjoama palvelu, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja
henkilöille ja yrityksille toisen jäsenvaltion viranomaisten rikottua heidän oikeuksiaan. SOLVIT-verkoston
toimintaa koskevat periaatteet esitetään komission suosituksessa 2013/461/EU (12), jonka mukaisesti kunkin
jäsenvaltion on perustettava SOLVIT-keskus, jolla on riittävä rahoitus ja henkilöstöresurssit sen takaamiseksi, että
SOLVIT-keskus osallistuu SOLVIT-verkoston toimintaan. Komission olisi lisättävä tietoisuutta SOLVIT-verkoston
olemassaolosta ja hyödyistä erityisesti yritysten keskuudessa.

(38)

SOLVIT on tehokas tuomioistuinten ulkopuolinen ongelmanratkaisumenettely, joka on käytettävissä maksutta.
Sen määräajat ovat lyhyitä, ja se tarjoaa käytännön ratkaisuja henkilöille ja yrityksille, jos niillä ilmenee vaikeuksia
siinä, miten viranomaiset tunnustavat niiden unionin oikeuksia. Jos talouden toimija, asiaankuuluva SOLVITkeskus ja asianomaiset jäsenvaltiot pääsevät kaikki yhteisymmärrykseen asianmukaisesta tuloksesta, lisätoimia ei
pitäisi edellyttää.

(39)

Jos SOLVITin epävirallinen lähestymistapa ei kuitenkaan tuota tuloksia ja edelleen on epäilyksiä hallinnollisen
päätöksen yhteensopivuudesta vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen kanssa, komissiolle olisi annettava
valtuudet tarkastella asiaa minkä tahansa asianomaisen SOLVIT-keskuksen pyynnöstä. Arviointinsa jälkeen
komission olisi annettava lausunto, joka toimitetaan asiaankuuluvan SOLVIT-keskuksen kautta asianomaiselle
talouden toimijalle ja toimivaltaisille viranomaisille ja joka olisi otettava huomioon SOLVIT-menettelyssä.
Komission osallistumiselle olisi annettava 45 työpäivän määräaika, johon ei olisi laskettava aikaa, joka komissiolla
menee tarpeellisiksi katsomiensa lisätietojen ja asiakirjojen saamiseen. Jos tapaus ratkeaa tänä aikana, komissiota
ei olisi vaadittava antamaan lausuntoa. Tällaisiin SOLVIT-tapauksiin olisi SOLVIT-tietokannassa sovellettava
erillistä työnkulkua eikä niitä pitäisi sisällyttää säännönmukaisiin SOLVIT-tilastoihin.

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön
sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta
(EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).
(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan
rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o
814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä
markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).
(12) Komission suositus 2013/461/EU, annettu 17 päivänä syyskuuta 2013, SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista
(EUVL L 249, 19.9.2013, s. 10).
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(40)

Markkinoille pääsyä rajoittavaa tai sen epäävää hallinnollista päätöstä koskevassa komission lausunnossa olisi
käsiteltävä ainoastaan sitä, onko hallinnollinen päätös yhteensopiva vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen ja
tämän asetuksen vaatimusten kanssa. Tämä ei kuitenkaan rajoita SEUT 258 artiklan mukaisia komission
valtuuksia eikä jäsenvaltioiden velvollisuutta noudattaa unionin oikeutta, kun havaittuihin vastavuoroisen
tunnustamisen periaatteen soveltamiseen liittyviin systeemisiin ongelmiin puututaan.

(41)

Tavaroiden sisämarkkinoiden kannalta on tärkeää, että yritykset ja etenkin pk-yritykset voivat saada luotettavaa ja
täsmällistä tietoa tietyssä jäsenvaltiossa voimassa olevasta lainsäädännöstä. Tuoteyhteyspisteillä olisi oltava tärkeä
rooli kansallisten viranomaisten ja talouden toimijoiden välisen yhteydenpidon helpottamisessa siten, että ne
jakavat tietoa yksittäisistä tuotesäännöistä ja siitä, miten vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta sovelletaan
niiden jäsenvaltion alueella. Siksi on tarpeen vahvistaa tuoteyhteyspisteiden roolia tärkeimpinä tietolähteinä
kaikkien tuotteisiin liittyvien sääntöjen osalta, vastavuoroista tunnustamista koskevat kansalliset tekniset
määräykset mukaan lukien.

(42)

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi tuoteyhteyspisteiden olisi tarjottava kohtuullisessa määrin
maksutonta tietoa niiden kansallisista teknisistä määräyksistä ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen
soveltamisesta. Tuoteyhteyspisteillä olisi oltava riittävä varustus ja riittävät resurssit. Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) 2018/1724 (13) mukaisesti niiden olisi annettava tällaisia tietoja verkkosivustoilla ja
niihin olisi sovellettava mainitussa asetuksessa säädettyjä laatuvaatimuksia. Tuoteyhteyspisteiden tehtävät, jotka
liittyvät kaikkien tällaisten tietojen antamiseen, mukaan lukien kansallisten teknisten määräysten sähköiset
jäljennökset tai pääsy verkossa kyseisiin määräyksiin, olisi suoritettava rajoittamatta kansallisten teknisten
määräysten jakelua säänteleviä kansallisia määräyksiä. Tuoteyhteyspisteitä ei pitäisi myöskään vaatia antamaan
jäljennöksiä standardointielinten tai -organisaatioiden immateriaalioikeuksien alaisista standardeista tai takaamaan
näihin pääsyä verkossa.

(43)

Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö on olennaista vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen moitteettoman
toiminnan kannalta ja vastavuoroisen tunnustamisen kulttuurin luomiseksi. Tuoteyhteyspisteiden ja kansallisten
toimivaltaisten viranomaisten olisi siksi tehtävä yhteistyötä ja vaihdettava tietoja ja asiantuntemusta, jotta
vastavuoroisen tunnustamisen periaate ja tämän asetuksen asianmukainen ja yhtenäinen soveltaminen voidaan
varmistaa.

(44)

Jotta voidaan ilmoittaa markkinoille pääsyä rajoittavat tai sen epäävät hallinnolliset päätökset, mahdollistaa
tuoteyhteyspisteiden välinen viestintä ja varmistaa hallinnollinen yhteistyö, jäsenvaltioille on tarpeen antaa pääsy
tieto- ja viestintäjärjestelmään.

(45)

Tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä
täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
182/2011 (14) mukaisesti.

(46)

Jos tämän asetuksen soveltamiseksi on tarpeen käsitellä henkilötietoja, tällainen käsittely olisi tehtävä
henkilötietojen suojaa koskevan unionin oikeuden mukaisesti. Kaikkeen tämän asetuksen nojalla tehtävään
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (15) tai
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 (16).

(47)

Olisi perustettava luotettavat ja tehokkaat seurantamekanismit tiedon saamiseksi tämän asetuksen soveltamisesta
ja sen vaikutuksesta tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen. Mekanismien olisi rajoituttava siihen, mikä on tarpeen
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1724, annettu 2 päivänä lokakuuta 2018, tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja
ongelmanratkaisupalveluja saataville tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012
muuttamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 1).
(14) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(15) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuojaasetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
16
( ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta
unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä
asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).
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(48)

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi ja tämän asetuksen asianmukaisen ja
yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi olisi säädettävä tiedotuskampanjoihin, koulutukseen, virkamiesvaihtoon
ja muihin niihin liittyviin sellaisiin toimintoihin myönnettävästä unionin rahoituksesta, joiden tarkoituksena on
lisätä ja pitää yllä toimivaltaisten viranomaisten, tuoteyhteyspisteiden ja talouden toimijoiden välistä luottamusta
ja yhteistyötä.

(49)

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toimintaan ja sen vaikutukseen tavaroiden sisämarkkinoihin liittyvien
täsmällisten tietojen puutteen korjaamiseksi unionin olisi rahoitettava tällaisten tietojen keruu.

(50)

Unionin taloudellisia etuja olisi menojen hallinnoinnin kaikissa vaiheissa suojattava oikeasuhteisin toimenpitein,
mukaan lukien sääntöjenvastaisuuksien ehkäiseminen, havaitseminen ja tutkiminen sekä hukattujen, aiheettomasti
maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä ja soveltuvin osin hallinnolliset ja taloudelliset
seuraamukset.

(51)

Tämän asetuksen soveltamista on aiheellista lykätä, jotta toimivaltaisilla viranomaisilla ja talouden toimijoilla olisi
riittävästi aikaa mukautua asetuksen vaatimuksiin.

(52)

Komission olisi arvioitava tätä asetusta suhteessa sen tavoitteisiin. Asetusta arvioidessaan komission olisi
käytettävä tietoja, joita on kerätty vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toiminnasta ja sen vaikutuksesta
tavaroiden sisämarkkinoihin, ja tietoja, jotka ovat saatavilla tieto- ja viestintäjärjestelmässä. Komission olisi voitava
pyytää jäsenvaltioita toimittamaan arvioinnissa tarvittavia lisätietoja. Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä
huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (17) 22 kohdan mukaisesti tämän asetuksen arvioinnin,
jonka olisi perustuttava tehokkuuteen, tuloksellisuuteen, merkityksellisyyteen, johdonmukaisuuteen ja saatavaan
lisäarvoon, olisi oltava pohjana jatkotoimia koskevien vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnille.

(53)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on vastavuoroisen
tunnustamisen periaatteen sujuvan, yhtenäisen ja asianmukaisen soveltamisen varmistaminen, vaan se voidaan
sen 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 asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on
tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:
I LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Kohde
1.
Tämän asetuksen tavoitteena on tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa parantamalla vastavuoroisen tunnustamisen
periaatteen soveltamista ja poistamalla perusteettomia kaupan esteitä.
2.
Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt ja menettelyt, jotka koskevat sitä, miten jäsenvaltiot soveltavat
vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta yksittäisissä tapauksissa sellaisten tavaroiden osalta, joihin sovelletaan SEUT 34
artiklaa ja joita pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa, ottaen huomioon SEUT 36 artikla ja Euroopan unionin
tuomioistuimen oikeuskäytäntö.
3.
Tässä asetuksessa säädetään myös tuoteyhteyspisteiden perustamisesta ja ylläpidosta jäsenvaltioissa sekä
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen liittyvästä yhteistyöstä ja tietojen vaihdosta.
2 artikla
Soveltamisala
1.
Tätä asetusta sovelletaan kaikentyyppisiin tavaroihin, mukaan lukien SEUT 38 artiklan 1 kohdan toisessa
alakohdassa tarkoitetut maataloustuotteet, sekä hallinnollisiin päätöksiin, joita kohdejäsenvaltion toimivaltainen
viranomainen on tehnyt tai sen on määrä tehdä niiden tavaroiden osalta, joita pidetään laillisesti kaupan toisessa
jäsenvaltiossa, kun hallinnollinen päätös täyttää seuraavat edellytykset:
a) hallinnollinen päätös perustuu kohdejäsenvaltiossa sovellettavaan kansalliseen tekniseen määräykseen; ja
b) hallinnollisen päätöksen välitön tai välillinen vaikutus on kohdejäsenvaltion markkinoille pääsyn rajoittaminen tai
epääminen.
(17) EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
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’Hallinnollisiin päätöksiin’ sisältyvät kaikki hallinnolliset toimet, jotka perustuvat kansalliseen tekniseen määräykseen ja
joilla on sama tai pääosin sama oikeusvaikutus kuin vaikutus mitä tarkoitetaan b alakohdassa.
2.
Tätä asetusta sovellettaessa ’kansallisella teknisellä määräyksellä’ tarkoitetaan jäsenvaltion lain, asetuksen tai muun
hallinnollisen määräyksen säännöstä, jolla on seuraavat ominaisuudet:
a) se kattaa tavarat tai tavaroihin liittyvät seikat, joita ei ole yhdenmukaistettu unionin tasolla;
b) sillä joko kielletään tavaroiden tai tietyn tyyppisten tavaroiden asettaminen saataville kyseisen jäsenvaltion
markkinoilla tai se tekee kyseisen säännöksen noudattamisesta tosiasiallisesti tai oikeudellisesti pakollista asetettaessa
tavaroita tai tietyn tyyppisiä tavaroita saataville kyseisillä markkinoilla; ja
c) sillä on vähintään yksi seuraavista vaikutuksista:
i) siinä määrätään tavaroilta tai tietyn tyyppisiltä tavaroilta edellytettävistä ominaisuuksista, kuten niiden laatutasosta,
suorituskyvystä tai turvallisuudesta tai niiden mitoista, mukaan luettuina vaatimukset, joita sovelletaan kyseisiin
tavaroihin ja jotka koskevat myyntinimityksiä, terminologiaa, symboleja, testausta ja testausmenetelmiä,
pakkauksia tai merkintöjä sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä;
ii) siinä asetetaan kuluttajien tai ympäristön suojelemiseksi tavaroille tai tietyn tyyppisille tavaroille muita
vaatimuksia, jotka vaikuttavat tavaroiden elinkaareen sen jälkeen, kun ne on asetettu saataville kyseisen
jäsenvaltion markkinoilla, kuten käyttöä, kierrätystä, uudelleenkäyttöä ja hävittämistä koskevia edellytyksiä, jos
tällaiset edellytykset voivat merkittävästi vaikuttaa joko kyseisten tavaroiden kokoonpanoon tai luonteeseen tai
niiden asettamiseen saataville kyseisen jäsenvaltion markkinoilla.
3.
Tämän artiklan 2 kohdan c alakohdan i alakohta käsittää myös SEUT 38 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa
tarkoitettujen maataloustuotteiden ja ihmisten tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden tuotannossa käytettävät
menetelmät ja prosessit sekä muihin tuotteisiin liittyvät tuotantomenetelmät ja -prosessit, sikäli kuin ne vaikuttavat
kyseisten tuotteiden ominaisuuksiin.
4.
Ennakkolupamenettely ei sinänsä muodosta tätä asetusta sovellettaessa kansallista teknistä määräystä, mutta
kansalliseen tekniseen määräykseen perustuva ennakkoluvan epäämispäätös on katsottava hallinnolliseksi päätökseksi,
johon tätä asetusta sovelletaan, jos kyseinen päätös täyttää muut 1 kohdan ensimmäisen alakohdan vaatimukset.
5.

Tätä asetusta ei sovelleta

a) kansallisten tuomioistuinten tekemiin lainkäyttöpäätöksiin;
b) lainvalvontaviranomaisten rikostutkinnan tai syytteeseen asettamisen aikana tekemiin lainkäyttöpäätöksiin, jotka
koskevat terminologiaa, symboleja tai aineellisia viittauksia perustuslain vastaisiin tai rikollisiin järjestöihin tai
rasistisiin, syrjiviin tai muukalaisvihamielisiin rikoksiin.
6.

Jäljempänä olevat 5 ja 6 artikla eivät vaikuta seuraavien säännösten soveltamiseen:

a) direktiivin 2001/95/EY 8 artiklan 1 kohdan b–f alakohta ja 8 artiklan 3 kohta;
b) asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 54 artikla;
c) asetuksen (EU) N:o 1306/2013 90 artikla; ja
d) asetuksen (EU) 2017/625 138 artikla.
7.
Tämä asetus ei vaikuta direktiivin (EU) 2015/1535 mukaiseen velvoitteeseen ilmoittaa komissiolle ja jäsenvaltioille
kansallisten teknisten määräysten ehdotuksista ennen niiden hyväksymistä.

3 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
1) ’toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidetyllä’ sitä, että tavarat tai kyseisen tyyppiset tavarat ovat kyseisessä
jäsenvaltiossa sovellettavien asiaa koskevien määräysten mukaisia tai niihin ei sovelleta kyseisessä jäsenvaltiossa
mitään tällaisia määräyksiä ja ne on asetettu loppukäyttäjien saataville kyseisessä jäsenvaltiossa;
2) ’asettamisella saataville markkinoilla’ tavaroiden toimittamista markkinoille jäsenvaltion alueella liiketoiminnan
yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta;
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3) ’markkinoille pääsyn rajoittamisella’ sellaisten edellytysten asettamista, jotka tavaroiden on täytettävä, ennen kuin ne
voidaan asettaa saataville kohdejäsenvaltion markkinoilla, tai jotka koskevat tavaroiden pitämistä kyseisillä
markkinoilla, mikä kummassakin tapauksessa edellyttää kyseisten tavaroiden yhden tai useamman 2 artiklan 2
kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitetun ominaisuuden muuttamista tai edellyttää lisätestien suorittamista;
4) ’markkinoille pääsyn epäämisellä’ mitä tahansa seuraavista:
a) sen kieltämistä, että tavarat asetetaan saataville tai pidetään saatavilla kohdejäsenvaltion markkinoilla; tai
b) kyseisten tavaroiden poistamista tai palauttamista kyseisiltä markkinoilta;
5) ’markkinoilta poistamisella’ kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevien tavaroiden
asettaminen saataville markkinoilla;
6) ’palautusmenettelyllä’ kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada loppukäyttäjien saataville jo asetetut
tavarat takaisin;
7) ’ennakkolupamenettelyllä’ jäsenvaltion lainsäädännön mukaista hallintomenettelyä, jota noudattaen kyseisen
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen edellytetään talouden toimijan hakemuksen perusteella antavan virallisen
hyväksyntänsä, ennen kuin tavarat saa asettaa saataville kyseisen jäsenvaltion markkinoilla;
8) ’tuottajalla’
a) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa, suunnitteluttaa tai valmistuttaa tavarat tai joka tuottaa
tavaroita, joita ei ole tuotettu valmistusprosessissa, maataloustuotteet mukaan lukien, ja pitää niitä kaupan
omalla nimellään tai tavaramerkillään,
b) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka muuttaa toisessa jäsenvaltiossa jo laillisesti kaupan pidettyjä
tavaroita tavalla, joka saattaisi vaikuttaa siihen, täyttävätkö ne kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavat
asiaankuuluvat määräykset, tai
c) luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka esiintyy tavaroiden tuottajana asettamalla kyseisiin tavaroihin tai
niihin liitettyihin asiakirjoihin nimensä, tavaramerkkinsä tai muun erottuvan tunnuksensa;
9) ’valtuutetulla edustajalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on tuottajan antama
kirjallinen valtuutus toimia kyseisen tuottajan puolesta tavaroiden asettamiseksi saataville kyseessä olevilla
markkinoilla;
10) ’maahantuojalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka asettaa kolmannesta maasta
tuodut tavarat ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla;
11) ’jakelijalla’ sellaista muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin tuottajaa tai
maahantuojaa, joka asettaa tavarat saataville jäsenvaltion markkinoilla;
12) ’talouden toimijalla’ tavaroiden osalta mitä tahansa seuraavista: tuottaja, valtuutettu edustaja, maahantuoja tai
jakelija;
13) ’loppukäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka asuu unionissa tai on sijoittautunut unioniin ja jonka
saataville tavarat on asetettu tai asetetaan joko kuluttajana tämän elinkeino- tai ammattitoiminnan ulkopuolella tai
ammattimaisena loppukäyttäjänä tämän teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan;
14) ’oikeutetulla yleistä etua koskevalla syyllä’ mitä tahansa SEUT 36 artiklassa määrättyä syytä tai muuta, yleistä etua
koskevaa pakottavaa syytä;
15) ’vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella’ asetuksen (EY) N:o 765/2008 13 artiklan 2 kohdassa määriteltyä
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta.
II LUKU
VASTAVUOROISEN

TUNNUSTAMISEN PERIAATTEEN SOVELTAMISTA
YKSITTÄISISSÄ TAPAUKSISSA

KOSKEVAT

MENETTELYT

4 artikla
Vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus
1.
Sellaisten tavaroiden tai kyseisen tyyppisten tavaroiden tuottaja, jotka asetetaan tai jotka on määrä asettaa saataville
kohdejäsenvaltion markkinoilla, voi laatia vapaaehtoisen tavaroiden kaupan pitämisen laillisuutta koskevan ilmoituksen
vastavuoroista tunnustamista varten, jäljempänä ’vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus’, osoittaakseen
kohdejäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, että tavaroita tai kyseisen tyyppisiä tavaroita pidetään laillisesti kaupan
toisessa jäsenvaltiossa.
Tuottaja voi antaa valtuutetulle edustajalleen tehtäväksi laatia vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen
puolestaan.
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Vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen rakenteen on oltava liitteessä olevien I ja II osan mukainen ja sen on
sisällettävä kaikki niissä täsmennetyt tiedot.
Tuottaja tai sen valtuutettu edustaja, jos sille on annettu tämä tehtävä, voi täyttää vastavuoroista tunnustamista
koskevaan ilmoitukseen pelkästään liitteessä olevassa I osassa esitetyt tiedot. Tällaisessa tapauksessa liitteessä olevassa II
osassa esitetyt tiedot täyttää maahantuoja tai jakelija.
Vaihtoehtoisesti maahantuoja tai jakelija voi laatia vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen molemmat osat,
edellyttäen, että allekirjoittaja voi toimittaa 5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun näytön.
Vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus on laadittava jollakin unionin virallisista kielistä. Jos kyseinen kieli ei ole
kohdejäsenvaltion vaatima kieli, talouden toimijan on käännettävä vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus
jollekin kohdejäsenvaltion vaatimalle kielelle.
2.
Talouden toimijat, jotka allekirjoittavat vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen tai sen osan, vastaavat
ilmoituksessa antamiensa tietojen sisällöstä ja oikeellisuudesta, myös kääntämiensä tietojen oikeellisuudesta. Tätä kohtaa
sovellettaessa talouden toimijat ovat vastuussa kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
3.
Talouden toimijoiden on varmistettava, että vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus pidetään jatkuvasti ajan
tasalla, jotta siitä käyvät ilmi mahdolliset muutokset, joita niiden antamiin, vastavuoroista tunnustamista koskevan
ilmoituksen sisältämiin tietoihin on tullut.
4.
Vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus voidaan toimittaa kohdejäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle
5 artiklan nojalla tehtävää arviointia varten. Se voidaan toimittaa joko paperilla tai sähköisesti tai asettaa saataville
verkossa kohdejäsenvaltion vaatimusten mukaisesti.
5.
Jos talouden toimijat asettavat vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen saataville verkossa, sovelletaan
seuraavia edellytyksiä:
a) tavaroiden tyyppi tai sarjat, joita vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus koskee, ovat helposti tunnistettavissa;
ja
b) käytetyt tekniset keinot varmistavat vaivattoman käytön ja niitä seurataan sen varmistamiseksi, että vastavuoroista
tunnustamista koskeva ilmoitus on saatavilla ja käytettävissä.
6.
Jos tavaroihin, joita koskevaa vastavuoroista tunnustamista koskevaa ilmoitusta ollaan toimittamassa, sovelletaan
myös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta edellyttävää unionin säädöstä, vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus
voidaan liittää EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen.

5 artikla
Tavaroiden arviointi
1.
Kun kohdejäsenvaltion toimivaltainen viranomainen aikoo arvioida tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat
tavarat sen selvittämiseksi, pidetäänkö tavaroita tai kyseisen tyyppisiä tavaroita laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa, ja
jos pidetään, ovatko kohdejäsenvaltiossa sovellettavan kansallisen teknisen määräyksen kattamat oikeutetut yleiset edut
riittävän suojattuja ottaen huomioon kyseessä olevien tavaroiden ominaisuudet, sen on otettava viipymättä yhteyttä
asianomaiseen talouden toimijaan.
2.
Kun kohdejäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ottaa yhteyttä asianomaiseen talouden toimijaan, sen on
ilmoitettava talouden toimijalle arvioinnista ja siitä, mitkä tavarat ovat arvioinnin kohteena ja mitä kansallista teknistä
määräystä tai ennakkolupamenettelyä sovelletaan. Kohdejäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava
talouden toimijalle myös mahdollisuudesta toimittaa vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus 4 artiklan mukaisesti
kyseistä arviointia varten.
3.
Talouden toimija voi asettaa tavarat saataville kohdejäsenvaltion markkinoilla toimivaltaisen viranomaisen
suorittaessa tämän artiklan 1 kohdan mukaista arviointia ja jatkaa niiden saataville asettamista, ellei talouden toimija saa
hallinnollista päätöstä, joka koskee kyseisten tavaroiden markkinoille pääsyn rajoittamista tai epäämistä. Tätä kohtaa ei
sovelleta, jos arviointi suoritetaan ennakkolupamenettelyn puitteissa tai jos toimivaltainen viranomainen 6 artiklan
mukaisesti tilapäisesti keskeyttää arvioinnin kohteena olevien tavaroiden asettamisen saataville markkinoilla.
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4.
Jos vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus toimitetaan kohdejäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 4
artiklan mukaisesti, tämän artiklan 1 kohdan mukaista arviointia varten
a) toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä vastavuoroista tunnustamista koskeva ilmoitus sekä toimivaltaisen
viranomaisen pyynnöstä toimitetut, ilmoituksen sisältämien tietojen tarkistamiseksi välttämättömät todisteet riittävinä
osoittamaan, että tavaroita pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa; ja
b) toimivaltainen viranomainen ei saa vaatia miltään talouden toimijalta mitään muita tietoja tai asiakirjoja sen
osoittamiseksi, että tavaroita pidetään laillisesti kaupan toisessa jäsenvaltiossa.
5.
Jos kohdejäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ei toimiteta vastavuoroista tunnustamista koskevaa ilmoitusta
4 artiklan mukaisesti, tämän artiklan 1 kohdan mukaista arviointia varten toimivaltainen viranomainen voi pyytää
asianomaisia talouden toimijoita toimittamaan kyseisen arvioinnin kannalta välttämättömät asiakirjat ja tiedot, jotka
koskevat
a) kyseessä olevien tavaroiden tai kyseisten tyyppisten tavaroiden ominaisuuksia; ja
b) tavaroiden laillista kaupan pitämistä toisessa jäsenvaltiossa.
6.
Asianomaiselle talouden toimijalle on annettava kohdejäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnön jälkeen
vähintään 15 työpäivää aikaa toimittaa 4 kohdan a alakohdassa tai 5 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tiedot taikka
esittää mitä tahansa väitteitä tai huomautuksia, joita kyseisellä talouden toimijalla saattaa olla.
7.
Kohdejäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tämän artiklan 1 kohdan mukaista arviointia varten ottaa 10
artiklan 3 kohdan mukaisesti yhteyttä sen jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin tai tuoteyhteyspisteisiin, jossa
talouden toimija väittää pitävänsä tavaroitaan laillisesti kaupan, jos toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava talouden
toimijan toimittamia tietoja.
8.
Tehdessään 1 kohdan mukaista arviointia kohdejäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on otettava
asianmukaisesti huomioon niiden testausselosteiden tai todistusten sisältö, jotka vaatimustenmukaisuuden arviointi
laitokset ovat antaneet ja jotka talouden toimijat ovat toimittaneet osana arviointia. Kohdejäsenvaltioiden toimivaltaiset
viranomaiset eivät saa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten pätevyyteen liittyvistä syistä hylätä testausselosteita tai
todistuksia, jotka ovat asiaankuuluvalle vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alalle asetuksen (EY) N:o 765/2008
mukaisesti akkreditoitujen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten antamia.
9.
Kun kohdejäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tämän artiklan 1 kohdan mukaisen arvioinnin valmistuttua
tekee arvioimiaan tavaroita koskevan hallinnollisen päätöksen, sen on annettava viipymättä kyseinen hallinnollinen
päätös tiedoksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle talouden toimijalle. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava
kyseinen hallinnollinen päätös tiedoksi myös komissiolle ja muille jäsenvaltioille viimeistään 20 työpäivän kuluttua
päätöksen tekemisestä. Tätä tarkoitusta varten sen on käytettävä 11 artiklassa tarkoitettua järjestelmää.
10. Edellä 9 kohdassa tarkoitetussa hallinnollisessa päätöksessä on esitettävä päätöksen perustelut riittävän yksityis
kohtaisesti ja kattavasti tarkoituksena helpottaa sen arvioimista, onko päätös yhteensopiva vastavuoroisen tunnustamisen
periaatteen ja tämän asetuksen vaatimusten kanssa.
11.

Edellä 9 kohdassa tarkoitetussa hallinnollisessa päätöksessä on annettava erityisesti seuraavat tiedot:

a) kansallinen tekninen määräys, johon hallinnollinen päätös perustuu;
b) oikeutetut yleistä etua koskevat syyt, jotka ovat perusteena sen kansallisen teknisen määräyksen soveltamiselle, johon
hallinnollinen päätös perustuu;
c) kohdejäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen huomioon ottama tekninen tai tieteellinen näyttö, mukaan lukien
tarvittaessa kansallisen teknisen määräyksen voimaantulon jälkeen tekniikan tasossa mahdollisesti tapahtuneet
merkitykselliset muutokset;
d) asianomaisen talouden toimijan mahdollisesti esittämien, 1 kohdan mukaisen arvioinnin kannalta merkityksellisten
perustelujen tiivistelmä;
e) näyttö siitä, että hallinnollinen päätös soveltuu tavoitellun päämäärän saavuttamiseen eikä ylitä sitä, mikä on tarpeen
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
12. Tämän artiklan 9 kohdassa tarkoitetussa hallinnollisessa päätöksessä on täsmennettävä kohdejäsenvaltion
kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakukeinot ja niihin sovellettavat määräajat. Sen on myös sisällettävä
viittaus talouden toimijoiden mahdollisuuteen käyttää SOLVIT-verkostoa ja 8 artiklan mukaista menettelyä.
13. Edellä 9 kohdassa tarkoitettu hallinnollinen päätös ei saa tulla voimaan, ennen kuin se on annettu tiedoksi
asianomaiselle talouden toimijalle mainitun kohdan mukaisesti.
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6 artikla
Markkinoille pääsyn tilapäinen keskeyttäminen
1.
Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen suorittaessa 5 artiklan mukaista tavaroiden arviointia se voi tilapäisesti
keskeyttää kyseisten tavaroiden asettamisen saataville kyseisen jäsenvaltion markkinoilla ainoastaan, jos:
a) kyseisistä tavaroista aiheutuu tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa henkilöiden turvalli
suudelle tai terveydelle tai ympäristölle vakava vaara, joka edellyttää toimivaltaiselta viranomaiselta nopeita toimia,
mukaan luettuina sellaiset vaarat, joiden vaikutukset eivät ole välittömiä; tai
b) kyseessä olevien tavaroiden tai kyseisen tyyppisten tavaroiden asettaminen saataville asianomaisen jäsenvaltion
markkinoilla on yleisesti kielletty kyseisessä jäsenvaltiossa julkisen moraalin tai yleisen turvallisuuden vuoksi.
2.
Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava välittömästi asianomaiselle talouden toimijalle, komissiolle
ja muille jäsenvaltioille mahdollisesta tämän artiklan 1 kohdan mukaisesta tilapäisestä keskeyttämisestä. Ilmoitus
komissiolle ja muille jäsenvaltioille on annettava 11 artiklassa tarkoitetun järjestelmän avulla. Tämän artiklan 1 kohdan
a alakohdan mukaisissa tapauksissa ilmoitukseen on liitettävä yksityiskohtaiset tekniset tai tieteelliset perustelut, joista
käy ilmi, miksi tapaus kuuluu mainitun kohdan soveltamisalaan.

7 artikla
RAPEX- tai RASFF-järjestelmää käyttäen tehtävä ilmoitus
Jos 5 artiklassa tarkoitettu hallinnollinen päätös tai 6 artiklassa tarkoitettu tilapäinen keskeyttäminen on myös
toimenpide, joka on ilmoitettava direktiivin 2001/95/EY mukaisesti nopeaa tietojenvaihtojärjestelmää (RAPEX) tai
asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisesti elintarvikkeita ja rehuja koskevaa nopeaa hälytysjärjestelmää (RASFF) käyttäen,
erillistä ilmoitusta tämän asetuksen nojalla komissiolle ja muille jäsenvaltioille ei vaadita edellyttäen, että seuraavat ehdot
täyttyvät:
a) RAPEX- tai RASFF-ilmoituksesta käy ilmi, että toimenpiteestä tehty kyseinen ilmoitus toimii myös tämän asetuksen
mukaisena ilmoituksena; ja
b) RAPEX- tai RASFF-ilmoitukseen sisältyy asiaa tukeva näyttö, jota edellytetään 5 artiklassa hallinnollisen päätöksen
osalta tai 6 artiklassa tilapäisen keskeyttämisen osalta.
8 artikla
Ongelmanratkaisumenettely
1.
Jos talouden toimija, jota hallinnollinen päätös koskee, on toimittanut päätöksen SOLVIT-verkostolle, ja jos
SOLVIT-menettelyn aikana vastaanottava tai johtava SOLVIT-keskus pyytää komissiota antamaan lausunnon tapauksen
ratkaisemisen tueksi, vastaanottava ja johtava SOLVIT-keskus toimittavat komissiolle kaikki asianomaisen hallinnollisen
päätöksen kannalta merkitykselliset asiakirjat.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön saatuaan komissio arvioi, onko hallinnollinen päätös yhteensopiva
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen ja tämän asetuksen vaatimusten kanssa.
3.
Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettua arviointia varten komissio tarkastelee 5 artiklan 9 kohdan mukaisesti
tiedoksi annettua hallinnollista päätöstä ja SOLVIT-menettelyssä toimitettuja asiakirjoja ja tietoja. Jos lisätiedot tai
-asiakirjat ovat tarpeen tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin suorittamiseksi, komissio pyytää ilman
aiheetonta viivytystä asiaankuuluvaa SOLVIT-keskusta ottamaan yhteyttä asianomaiseen talouden toimijaan tai
hallinnollisen päätöksen tehneisiin toimivaltaisiin viranomaisiin tällaisten lisätietojen tai -asiakirjojen saamiseksi.
4.
Komissio saattaa arviointinsa päätökseen ja antaa lausunnon 45 työpäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun
pyynnön vastaanottamisesta. Komission lausunnossa yksilöidään tarvittaessa kaikki seikat, joihin olisi puututtava
kyseisessä SOLVIT-tapauksessa, tai annetaan suosituksia tapauksen ratkaisemisen tueksi. Tähän 45 työpäivän
määräaikaan ei lasketa aikaa, joka komissiolla menee 3 kohdassa tarkoitettujen lisätietojen ja -asiakirjojen saamiseen.
5.
Jos komissio saa 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin kuluessa tiedon, että tapaus on ratkaistu, komission ei tarvitse
antaa lausuntoa.
6.
Komission lausunto on toimitettava asiaankuuluvan SOLVIT-keskuksen välityksellä asianomaiselle talouden
toimijalle ja asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille. Komissio antaa kyseisen lausunnon tiedoksi kaikille
jäsenvaltioille 11 artiklassa tarkoitetun järjestelmän avulla. Lausunto on otettava huomioon tämän artiklan 1 kohdassa
tarkoitetussa SOLVIT-menettelyssä.
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III LUKU
HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ, SEURANTA JA YHTEYDENPITO

9 artikla
Tuoteyhteyspisteiden tehtävät
1.
Jäsenvaltioiden on perustettava ja ylläpidettävä alueellaan tuoteyhteyspisteitä ja varmistettava, että niiden
tuoteyhteyspisteillä on riittävät valtuudet ja resurssit tehtäviensä asianmukaiseen suorittamiseen. Niiden on varmistettava,
että tuoteyhteyspisteet tarjoavat palvelujaan asetuksen (EU) 2018/1724 mukaisesti.
2.

Tuoteyhteyspisteiden on annettava verkossa seuraavat tiedot:

a) vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ja tämän asetuksen soveltamista niiden jäsenvaltion alueella koskevat tiedot,
mukaan lukien 5 artiklassa säädettyä menettelyä koskevat tiedot;
b) yhteystiedot, joilla kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin voi ottaa suoraan yhteyttä, mukaan luettuna
yksityiskohtaiset tiedot niistä viranomaisista, jotka vastaavat sovellettavien kansallisten teknisten määräysten
täytäntöönpanon valvonnasta niiden jäsenvaltion alueella;
c) niiden jäsenvaltion alueella käytettävissä olevat muutoksenhakukeinot ja menettelyt, kun on kyse riita-asiasta
toimivaltaisen viranomaisen ja talouden toimijan välillä, mukaan lukien 8 artiklassa säädetty menettely.
3.
Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti verkossa annettavien tietojen täydentämiseksi tuoteyhteyspisteiden on
tarvittaessa talouden toimijan tai toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä annettava hyödyllisiä tietoja,
kuten kansallisten teknisten määräysten ja kansallisten hallinnollisten menettelyjen sähköiset jäljennökset tai pääsy
verkossa kyseisiin määräyksiin ja menettelyihin, joita sovelletaan tiettyihin tavaroihin tai tietyn tyyppisiin tavaroihin
alueella, jolle tuoteyhteyspiste on sijoittautunut, tai tiedot siitä, sovelletaanko kyseisiin tavaroihin tai kyseisen tyyppisiin
tavaroihin kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennakkolupaa.
4.

Tuoteyhteyspisteiden on vastattava 15 työpäivän kuluessa 3 kohdan mukaisen pyynnön vastaanottamisesta.

5.

Tuoteyhteyspisteet eivät saa periä maksua 3 kohdan mukaisten tietojen antamisesta.
10 artikla
Hallinnollinen yhteistyö

1.
Komissio järjestää ja varmistaa tehokkaan yhteistyön toimivaltaisten viranomaisten ja eri jäsenvaltioiden
tuoteyhteyspisteiden välillä seuraavin toimin:
a) helpottamalla ja koordinoimalla vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamiseen liittyvien tietojen ja
parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja keräämistä;
b) tukemalla tuoteyhteyspisteiden toimintaa ja tehostamalla niiden rajat ylittävää yhteistyötä;
c) helpottamalla ja koordinoimalla virkamiesvaihtoa jäsenvaltioiden välillä sekä viranomaisille ja yrityksille tarkoitettujen
yhteisten koulutus- ja tiedotusohjelmien järjestämistä.
2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset ja tuoteyhteyspisteet osallistuvat 1
kohdassa tarkoitettuihin toimiin.
3.
Sen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten, jossa talouden toimija väittää pitävänsä laillisesti kaupan
tuotteitaan, on 5 artiklan 7 kohdan mukaisen kohdejäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä annettava 15
työpäivän kuluessa kohdejäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki kyseisiin tavaroihin liittyvät tiedot, jotka ovat
merkityksellisiä talouden toimijan 5 artiklan mukaisen arvioinnin aikana toimittamien tietojen ja asiakirjojen
tarkistamiseksi. Tuoteyhteyspisteitä voidaan käyttää helpottamaan asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten välistä
yhteydenpitoa pyydettyjen tietojen toimittamiselle 9 artiklan 4 kohdassa asetetun määräajan mukaisesti.
11 artikla
Tieto- ja viestintäjärjestelmä
1.
Tämän asetuksen 5, 6 ja 10 artiklan soveltamiseksi on käytettävä asetuksen (EY) N:o 765/2008 23 artiklassa
säädettyä tieto- ja viestintäjärjestelmää, jollei tämän asetuksen 7 artiklasta muuta johdu.
2.
Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
järjestelmän yksityiskohdat ja toiminnot tämän asetuksen soveltamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
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IV LUKU
RAHOITUS

12 artikla
Tämän asetuksen soveltamista tukevien toimien rahoitus
1.

Unioni voi rahoittaa seuraavat tämän asetuksen soveltamista tukevat toimet:

a) tiedotuskampanjat;
b) koulutus;
c) virkamiesvaihto ja parhaiden käytäntöjen vaihto;
d) tuoteyhteyspisteiden ja toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö ja tämän yhteistyön tekninen ja logistinen tuki;
e) vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen toimintaan ja sen tavaroiden sisämarkkinoihin kohdistuviin vaikutuksiin
liittyvän tiedon keruu.
2.
Unionin rahoitustuki tämän asetuksen soveltamista tukeville toimille pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 (18) mukaisesti joko suoraan tai välillisesti siirtämällä talousarvion
toteuttamistehtäviä mainitun asetuksen 62 artiklan 1 kohdan c alakohdassa luetelluille elimille.
3.
Budjettivallan käyttäjä määrittää vuosittain tässä asetuksessa tarkoitettuihin toimiin osoitetut määrärahat voimassa
olevan rahoituskehyksen asettamissa rajoissa.

13 artikla
Unionin taloudellisten etujen suojaaminen
1.
Komissio varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa
unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä,
tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä
tarvittaessa käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia.
2.
Komissiolla ja sen edustajilla sekä tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien unionilta tämän
asetuksen mukaisesti rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin
perustuvia ja paikalla suoritettavia tarkastuksia.
3.
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o
883/2013 (19) ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (20) vahvistettujen säännösten ja menettelyjen
mukaisesti tehdä tutkimuksia, mukaan luettuina paikan päällä suoritettavat tarkastukset ja todentamiset, selvittääkseen,
onko tämän asetuksen mukaisesti rahoitettuun avustussopimukseen tai -päätökseen taikka sopimukseen liittynyt unionin
taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.
4.
Tämän asetuksen täytäntöönpanosta johtuviin yhteistyösopimuksiin kolmansien maiden ja kansainvälisten
järjestöjen kanssa, sopimuksiin, avustussopimuksiin ja avustuspäätöksiin on sisällyttävä määräyksiä, joissa
nimenomaisesti annetaan komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja
tutkimuksia kukin oman toimivaltansa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.
(18) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen
talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU)
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU
muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).
(19) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentor
juntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).
20
( ) Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista
tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).
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V LUKU
ARVIOINTI JA KOMITEAMENETTELY

14 artikla
Arviointi
1.
Komissio tekee viimeistään 20 päivänä huhtikuuta 2025 ja sen jälkeen joka neljäs vuosi tätä asetusta koskevan
arvioinnin suhteessa sen tavoitteisiin ja esittää siitä kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan
talous- ja sosiaalikomitealle.
2.
Komissio käyttää tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi tietoja, jotka ovat saatavilla 11 artiklassa tarkoitetussa
järjestelmässä ja jotka on mahdollisesti kerätty 12 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen toimien aikana.
Komissio voi myös pyytää jäsenvaltioita toimittamaan merkityksellisiä tietoja, joiden avulla arvioidaan toisessa
jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vapaata liikkuvuutta tai tämän asetuksen tehokkuutta sekä
tuoteyhteyspisteiden toimintaa.
15 artikla
Komiteamenettely
1.

Komissiota avustaa komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
VI LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

16 artikla
Kumoaminen
Kumotaan asetus (EY) N:o 764/2008 19 päivästä huhtikuuta 2020.
Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.
17 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 19 päivästä huhtikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2019.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

A. TAJANI

G. CIAMBA
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LIITE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/515 (1) 4 artiklassa tarkoitettu vastavuoroista
tunnustamista koskeva ilmoitus
I osa
1.

Tavaroiden tai tavaroiden tyypin yksilöllinen tunniste: … [Huomautus: lisätään tavaroiden tunnistenumero tai muu
merkki, joka toimii tavaroiden tai tavaroiden tyypin yksilöllisenä tunnisteena]

2.

Talouden toimijan nimi ja osoite: … [Huomautus: lisätään vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen
I osan allekirjoittajan nimi ja osoite: tuottaja ja tapauksen mukaan tämän valtuutettu edustaja tai maahantuoja tai
jakelija]

3.

Vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen kohteena olevien tavaroiden tai tavaroiden tyypin kuvaus: …
[Huomautus: kuvauksen on oltava riittävän tarkka, jotta tavarat voidaan tunnistaa jäljitettävyyteen liittyvistä syistä.
Kuvaukseen voidaan tarvittaessa liittää valokuva.]

4.

Tavaroiden tai kyseisen tyyppisten tavaroiden kaupan pitämisen laillisuutta koskeva ilmoitus ja siihen liittyvät tiedot
4.1 Edellä kuvatut tavarat tai kuvattu tavaroiden tyyppi, niiden ominaisuudet mukaan lukien, ovat seuraavien,
…:ssa [Huomautus: yksilöidään jäsenvaltio, jossa tavaroita tai kyseisen tyyppisiä tavaroita väitetään pidettävän
laillisesti kaupan] sovellettavien määräysten mukaisia: … [Huomautus: lisätään kussakin tapauksessa kyseisessä
jäsenvaltiossa sovellettavien asiaankuuluvien määräysten nimi ja viralliset julkaisutiedot sekä hallinnollisen
lupapäätöksen viitetiedot, jos tavaroihin sovellettiin ennakkolupamenettelyä],
tai
edellä kuvattuihin tavaroihin tai kuvattuun tavaroiden tyyppiin ei sovelleta mitään asiaankuuluvia määräyksiä
…:ssa [Huomautus: yksilöidään jäsenvaltio, jossa tavaroita tai kyseisen tyyppisiä tavaroita väitetään pidettävän
laillisesti kaupan].
4.2 Tavaroihin tai kyseisen tyyppisiin tavaroihin sovellettavan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn tai
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen mahdollisesti tekemien testien testausselostusten viite, mukaan
lukien kyseisen laitoksen nimi ja osoite (jos tällainen menettely toteutettiin ja testejä tehtiin): …

5.

Muut mahdolliset tiedot, joilla katsotaan olevan merkitystä sen arvioimiseksi, ovatko tavarat tai kyseisen tyyppiset
tavarat laillisesti kaupan pidettyjä 4.1 kohdassa ilmoitetussa jäsenvaltiossa: …

6.

Tämä vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen osa on laadittu 2 kohdassa yksilöidyn talouden toimijan
yksinomaisella vastuulla.

Seuraavan puolesta allekirjoittanut:
(paikka ja päivämäärä):
(nimi, tehtävä) (allekirjoitus):
II osa
7.

Tavaroiden tai kyseisen tyyppisten tavaroiden kaupan pitämistä koskeva ilmoitus ja siihen liittyvät tiedot
7.1 Edellä I osassa kuvatut tavarat tai kyseisen tyyppiset tavarat on asetettu loppukäyttäjien saataville 4.1 kohdassa
ilmoitetun jäsenvaltion markkinoilla.
7.2 Tiedot siitä, että tavarat tai kyseisen tyyppiset tavarat on asetettu loppukäyttäjien saataville 4.1 kohdassa
ilmoitetun jäsenvaltion kotimarkkinoilla, mukaan lukien tiedot päivämäärästä, jolloin tavarat ensimmäisen
kerran asetettiin loppukäyttäjien saataville kyseisen jäsenvaltion markkinoilla: …

8.

Muut mahdolliset tiedot, joilla katsotaan olevan merkitystä sen arvioimiseksi, ovatko tavarat tai kyseisen tyyppiset
tavarat laillisesti kaupan pidettyjä 4.1 kohdassa ilmoitetussa jäsenvaltiossa: …

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/515, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, toisessa jäsenvaltiossa laillisesti
kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 764/2008 kumoamisesta (EUVL L 91, 29.3.2019,
s. 1).
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Vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen tämä osa on laadittu yksinomaan … [Huomautus: lisätään
vastavuoroista tunnustamista koskevan ilmoituksen II osan allekirjoittajan nimi ja osoite: tuottaja ja tapauksen
mukaan tämän valtuutettu edustaja taikka maahantuoja tai jakelija] vastuulla.

Seuraavan puolesta allekirjoittanut:
(paikka ja päivämäärä):
(nimi, tehtävä) (allekirjoitus):
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/516,
annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019,
markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta sekä neuvoston direktiivin
89/130/ETY, Euratom ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta
(BKTL-asetus)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Markkinahintainen bruttokansantulo (BKTL) on perusta, josta lasketaan unionin yleisen talousarvion omien
varojen suurin osuus. Sen vuoksi on tarpeen edelleen parantaa kyseisen aggregaatin vertailukelpoisuutta,
luotettavuutta ja kattavuutta.

(2)

Tilastojen eheys, joka saavutetaan noudattamalla Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen – sellaisina kuin
ne ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean (ESS-komitea) 16 päivänä marraskuuta 2017 tekemien
tarkistusten ja ajantasaistusten jälkeen – ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 (2)
periaatteita, on erityisen tärkeää silloin, kun tilastoja käytetään suoraan hallinnollisiin tarkoituksiin sekä unionin
ja kansallisen tason päätöksentekoon.

(3)

Nämä tilastotiedot muodostavat myös tärkeän analyysivälineen kansallisten talouspolitiikkojen koordinointia ja
unionin eri politiikkoja varten sekä tutkimustoimintaa varten.

(4)

BKTL:lla tarkoitetaan neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom (3) 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti omien
varojen tarkoituksia varten vuotuista markkinahintaista BKTL:a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 549/2013 (4), jolla perustettiin uudistettu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä (EKT 2010),
liitteessä A esitetyllä menetelmällä laskettuna. Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom (5) on kumottu päätöksen
2014/335/EU, Euratom 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja jollei 10 artiklan 2 kohdasta muuta johdu.

(5)

On olennaista, että kaikkien jäsenvaltioiden BKTL-tiedot ovat vertailukelpoisia ja että asiaankuuluvia EKT 2010:n
määritelmiä ja tilinpitosääntöjä noudatetaan. Arviointimenetelmien ja tosiasiassa käytettyjen perustietojen olisi
tämän vuoksi mahdollistettava EKT 2010:n määritelmien ja tilinpitosääntöjen virheetön soveltaminen.

(6)

On olennaista, että BKTL-tietojen laadinnassa käytetyt lähteet ja menetelmät ovat luotettavia. Tämä tarkoittaa sitä,
että perustaltaan vahvoihin, tarkoitukseen soveltuviin ja ajantasaisiin perustilastoihin olisi sovellettava
moitteettomia menetelmiä aina kun tämä on mahdollista.

(1) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 31. tammikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
18. helmikuuta 2019.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä
salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen
tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009,
s. 164).
(3) Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä
(EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden
tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).
(5) Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä
(EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17).
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(7)

On olennaista, että BKTL-tiedot ovat kattavat. Siksi kyseisissä tiedoissa olisi myös otettava huomioon epäviralliset,
rekisteröimättömät ja muut toiminnot ja tapahtumat, joista ei anneta tietoja tilastollisissa tutkimuksissa eikä veroja sosiaaliviranomaisille tai muille hallintoviranomaisille. BKTL:n kattavuuden parantaminen edellyttää soveltuvan
tilastopohjan ja soveltuvien arviointimenetelmien kehittämistä, jotta voidaan laatia luotettavia tilastoja ja tehdä
soveltuvin osin tarvittavia mukautuksia niin, että vältetään aukkoja ja kahteen kertaan laskettuja tietoja.

(8)

Neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 608/2014 (6) säädetään jäsenvaltioissa tehtävistä tarkastuksista, joilla
todennetaan omia varoja. BKTL:n todentamiseksi komission (Eurostat) olisi voitava tehdä BKTL-tarkastuskäyntejä
todentaakseen BKTL-aggregaattien ja niiden osatekijöiden laadun ja EKT 2010:n noudattamisen sekä
varmistaakseen, että BKTL-tiedot ovat vertailukelpoisia, luotettavia ja kattavia. Komission (Eurostat) olisi
noudatettava tilastosalaisuutta koskevia sääntöjä. Kansallisten tilastoviranomaisten edustajien osallistuminen
muihin jäsenvaltioihin tehtäviin BKTL-tarkastuskäynteihin on tärkeää, jotta voidaan parantaa BKTL:n todentamis
prosessin avoimuutta ja laatua.

(9)

BKTL-tietojen luotettavuuden, kattavuuden ja mahdollisimman suuren vertailukelpoisuuden varmistamiseksi EKT
2010:n mukaisesti komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat jokaisessa
tarkastussyklissä käsiteltävien kysymysten luetteloa. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (7) vahvistettujen
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin
jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus
osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(10)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano BKTL-aggregaattien antamisessa omien
varojen tarkoituksia varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vahvistaa BKTL-tietojen ja niiden
osatekijöiden tuottamisessa käytettyjen lähteiden ja menetelmien selosteen rakenne ja yksityiskohtaiset järjestelyt
asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteen A mukaisesti sekä aikataulu sen ajantasaistamista ja toimittamista varten ja
erityiset toimenpiteet jäsenvaltioiden BKTL-tietojen vertailukelpoisuuden, luotettavuuden ja kattavuuden
parantamiseksi komission määrittelemän käsiteltävien kysymysten luettelon perusteella. Tätä valtaa olisi käytettävä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (8) mukaisesti.

(11)

Asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettua ESS-komiteaa on kyseisen asetuksen 7 artiklan mukaisesti pyydetty
antamaan ammatillista ohjausta.

(12)

Neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 (9) 4 artiklassa tarkoitettu BKTL-komitea on antanut
lausuntoja ja neuvoja ja avustanut komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa. Euroopan tilastojär
jestelmän rakenteen uudistamisstrategian mukaisesti luodaan selkeä pyramidirakenne, jolla parannetaan
järjestelmän koordinointia ja kumppanuutta, ja tämän strategian mukaisesti ESS-komitealla olisi oltava neuvoaantava rooli ja sen olisi avustettava komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa. Tätä tarkoitusta varten
BKTL-komitea olisi korvattava ESS-komitealla, joka auttaisi komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa
tämän asetuksen mukaisesti. Kuitenkin niiden tehtävien osalta, jotka BKTL-komitea on aikaisemmin suorittanut
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 mukaisesti ja jotka eivät liity komission avustamiseen sen käyttäessä
täytäntöönpanovaltaansa, komission olisi perustettava virallinen asiantuntijaryhmä, joka avustaa sitä tällaisissa
tarkoituksissa.

(13)

Neuvoston direktiivissä 89/130/ETY, Euratom (10) ja asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1287/2003 säädettiin
menettelystä bruttokansantuotetta (BKT) ja BKTL:a koskevien tietojen vertailukelpoisuuden, luotettavuuden ja
kattavuuden todentamiseksi ja arvioimiseksi BKT-komiteassa ja BKTL-komiteassa, joissa jäsenvaltiot ja komissio
tekevät läheistä yhteistyötä. Tätä menettelyä olisi mukautettava niin, että siinä otetaan huomioon BKTL-tietojen

(6) Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 608/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmää
koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 29).
(7) EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(9) Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintaisen bruttokansantulon
yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1).
(10) Neuvoston direktiivi 89/130/ETY, Euratom, annettu 13 päivänä helmikuuta 1989, markkinahintaisen bruttokansantuotteen
muodostamisen yhdenmukaistamisesta (EYVL L 49, 21.2.1989, s. 26).
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käyttö omien varojen tarkoituksia varten EKT 2010:n mukaisesti, omien varojen saataville asettamista koskeva
tarkistettu aikataulu ja Euroopan tilastojärjestelmän viimeaikainen kehitys. Direktiivi 89/130/ETY, Euratom ja
asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003 olisi sen vuoksi kumottava,
OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:
I LUKU
MARKKINAHINTAISEN BRUTTOKANSANTULONMÄÄRITELMÄ JA LASKEMINEN

1 artikla
1.
Markkinahintainen bruttokansantulo (BKTL) ja markkinahintainen bruttokansantuote (BKT) määritellään asetuksella
(EU) N:o 549/2013 perustetun Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaisesti.
2.
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 8.89 kohdan mukaisesti BKT tarkoittaa kotimaisten tuotantoyk
siköiden tuotantotoiminnan lopputulosta. Se voidaan määritellä kolmella tavalla:
a) tuotannon perusteella: BKT on eri institutionaalisten sektoreiden tai eri toimialojen bruttoarvonlisäysten summa plus
tuoteverot ja miinus tuotetukipalkkiot (joita ei kohdenneta sektoreille ja toimialoille). Se on myös tasapainoerä koko
kansantalouden tuotantotilillä;
b) menojen perusteella: BKT on kotimaisten institutionaalisten yksiköiden tavaroiden ja palveluiden loppukäytön summa
(kulutus ja pääoman bruttomuodostus) plus tavaroiden ja palveluiden vienti miinus niiden tuonti;
c) tulojen perusteella: BKT on koko kansantalouden tulonmuodostustilin käytön summa (palkansaajakorvaukset,
tuotanto- ja tuontiverot miinus tukipalkkiot, koko kansantalouden bruttotoimintaylijäämä ja sekatulo).
3.
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 8.94 kohdan mukaisesti BKTL tarkoittaa kotimaisten institutio
naalisten yksiköiden yhteensä saamaa ensituloa: palkansaajakorvauksia, tuotanto- ja tuontiveroja miinus tukipalkkioita,
omaisuustuloa (saatavaa miinus maksettavaa), bruttotoimintaylijäämää ja bruttosekatuloa. BKTL on yhtä suuri kuin BKT
miinus kotimaisten institutionaalisten talousyksiköiden ulkomaisille institutionaalisille talousyksiköille maksamat
ensitulot plus kotimaisten institutionaalisten talousyksiköiden ulkomaisilta talousyksiköiltä saamat ensitulot.
II LUKU
BKTL-TIETOJEN JA LISÄTIETOJEN TOIMITTAMINEN

2 artikla
1.

Jäsenvaltioiden on laskettava 1 artiklassa määritelty BKTL kansantalouden tilinpidon laatimisen yhteydessä.

2.
Jäsenvaltioiden on kansantalouden tilinpidon menettelyjen yhteydessä toimitettava komissiolle (Eurostat) joka vuosi
ennen lokakuun 1 päivää 1 artiklassa tarkoitettujen määritelmien mukaisia BKTL-aggregaatteja ja niiden osatekijöitä
koskevat luvut. BKT:n ja sen osatekijöiden kokonaisarvot esitetään 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla kolmella tavalla.
Tiedot on toimitettava edeltävältä vuodelta, ja mahdolliset muutokset aikaisempien vuosien tietoihin on ilmoitettava
samaan aikaan.
3.
Toimitettaessa 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja on annettava myös selvitys BKTL-tietojen laadusta. Selvityksessä on
esitettävä tietojen tuottamiseen käytetty menetelmä, ja siinä on erityisesti kuvattava kaikki merkittävät muutokset
käytettyihin lähteisiin ja menetelmiin ja selostettava BKTL-aggregaatteihin ja niiden osatekijöihin tehdyt tarkistukset
aikaisempiin kausiin verrattuna.

3 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) selosteet BKTL-aggregaattien ja niiden osatekijöiden
tuottamisessa käytetyistä lähteistä ja menetelmistä EKT 2010:n mukaisesti.
2.
Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun selosteen rakenteen ja
yksityiskohtaiset järjestelyt asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteen A mukaisesti sekä aikataulun sen ajantasaistamista ja
toimittamista varten. Käyttäessään tätä valtaa komission on varmistettava, että nämä täytäntöönpanosäädökset eivät
aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia, joista aiheutuu suhteetonta ja perusteetonta rasitetta jäsenvaltioille. Nämä
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen. Selosteen on oltava johdonmukainen EKT 2010 -lainsäädännön kanssa ja siinä on vältettävä
päällekkäisyyksiä ja ylikuormitusta.

L 91/22

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

29.3.2019

3.
Komissio laatii noudattamista koskevien vertailuanalyysien helpottamiseksi selosteita koskevan oppaan tiiviissä
yhteistyössä 4 artiklassa tarkoitetun asiantuntijaryhmän kanssa.
III LUKU
BKTL:N LASKENTAA KOSKEVAT MENETTELYT JA TARKISTUKSET

4 artikla
Komissio perustaa virallisen asiantuntijaryhmän, joka koostuu kaikkien jäsenvaltioiden edustajista ja jonka
puheenjohtajana toimii komission edustaja, neuvomaan komissiota ja esittämään näkemyksiä BKTL-laskelmien vertailu
kelpoisuudesta, luotettavuudesta ja kattavuudesta, tarkastelemaan tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä
kysymyksiä ja antamaan vuotuiset lausunnot jäsenvaltioiden omien varojen tarkoituksia varten toimittamien BKTLtietojen asianmukaisuudesta.

5 artikla
1.
Komissio todentaa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun selosteen lähteet, niiden käytön ja menetelmät. Tätä varten
käytetään todentamismallia, jonka komissio laatii tiiviissä yhteistyössä 4 artiklassa tarkoitetun asiantuntijaryhmän kanssa.
Malli perustuu vertaisarvioinnin ja kustannustehokkuuden periaatteisiin, ja siinä otetaan huomioon tämän artiklan 2
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut delegoidut säädökset.
2.

BKTL-tietojen on oltava luotettavia, kattavia ja vertailukelpoisia.

Komissio antaa 7 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tämän kohdan ensimmäisen alakohdan
säännöstä määrittelemällä jokaisessa tarkastussyklissä käsiteltävien kysymysten luettelo BKTL-tietojen luotettavuuden,
kattavuuden ja mahdollisimman suuren vertailukelpoisuuden varmistamiseksi EKT 2010:n mukaisesti.
3.
Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä erityiset toimenpiteet, joilla BKTL-tiedoista tehdään vertailukel
poisempia, luotettavampia ja kattavampia, komission tämän artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa
delegoiduissa säädöksissä määrittelemän käsiteltävien kysymysten luettelon perusteella. Täytäntöönpanosäädökset on
perusteltava asianmukaisesti ja niiden on oltava EKT 2010 -lainsäädännön mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6 artikla
1.
Komissio (Eurostat) voi, silloin kun tämä katsotaan tarpeelliseksi, tehdä jäsenvaltioihin BKTL-tarkastuskäyntejä,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU, Euratom) N:o 608/2014 2 artiklassa säädettyjen tarkastusten tekemistä.
2.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastuskäyntien tarkoituksena on todentaa BKTL-aggregaattien ja niiden
osatekijöiden laatu ja EKT 2010:n noudattaminen. Käyttäessään oikeuttaan tehdä tällaisia tarkastuskäyntejä komissio
(Eurostat) noudattaa asetuksen (EY) N:o 223/2009 V luvussa vahvistettuja tilastosalaisuutta koskevia sääntöjä.
3.
Komissio (Eurostat) voi jäsenvaltioissa tarkastuskäyntejä tehdessään pyytää ja sitä kannustetaan pyytämään apua
muiden jäsenvaltioiden kansallisia tilastoviranomaisia edustavilta kansantalouden tilinpidon asiantuntijoilta.
Kansantalouden tilinpidon asiantuntijat on rekisteröitävä luetteloon, joka kootaan kansantalouden tilinpidosta vastaavien
kansallisten viranomaisten komissiolle (Eurostat) lähettämien vapaaehtoisten ehdotusten pohjalta.Muiden jäsenvaltioiden
kansantalouden tilinpidon asiantuntijoiden osallistuminen tällaisiin tarkastuskäynteihin on vapaaehtoista.

7 artikla
1.

Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.
Siirretään komissiolle 18 päivästä huhtikuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa
tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään
yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään
kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
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3.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa
tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan
siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo
voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.
Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen
periaatteiden mukaisesti.
5.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan
parlamentille ja neuvostolle.
6.
Edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu
tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
8 artikla
1.
Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea.
Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
IV LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

9 artikla
Komissio esittää ennen 1 päivää tammikuuta 2023 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen
soveltamisesta.
10 artikla
Kumotaan direktiivi 89/130/ETY, Euratom ja asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003.
Viittauksia kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä olevien vastaavuustaulukoiden
mukaisesti.
11 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 19 päivänä maaliskuuta 2019.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

A. TAJANI

G. CIAMBA
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/517,
annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019,
.eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta sekä asetuksen (EY) N:o 733/2002 muuttamisesta
ja kumoamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 172 artiklan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),
ovat kuulleet alueiden komiteaa,
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Aluetunnus ”.eu” perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 733/2002 (3) ja komission
asetuksella (EY) N:o 874/2004 (4). Unionin poliittinen ja lainsäädännöllinen toimintaympäristö, verkkoympäristö
ja markkinat ovat muuttuneet huomattavasti mainittujen asetusten hyväksymisen jälkeen.

(2)

Aluetunnusten markkinoiden nopea kehitys ja dynaaminen digitaalinen toimintaympäristö edellyttävät joustavaa
ja tulevaisuuden tarpeet huomioon ottavaa sääntely-ympäristöä. .eu-aluetunnus on yksi maailman suurimmista
maantieteellisistä aluetunnuksista (ccTLD-tunnus). .eu-aluetunnusta käytetään unionin toimielimissä, virastoissa ja
elimissä sekä eurooppalaisissa hankkeissa ja aloitteissa. .eu-aluetunnuksen tarkoituksena on auttaa hyvän
hallinnoinnin avulla vahvistamaan unionin identiteettiä ja edistämään unionin arvoja verkossa. Näitä ovat muun
muassa monikielisyys, käyttäjien yksityisyyden ja turvallisuuden kunnioittaminen sekä ihmisoikeuksien
kunnioittaminen ja tietyt verkkoa koskevat prioriteetit.

(3)

Aluetunnukset ovat olennainen osa nimipalvelujärjestelmän (DNS) hierarkkista rakennetta. Nimipalvelu
muodostaa yksilöllisten tunnisteiden yhteentoimivan järjestelmän, joka on käytettävissä kaikkialla maailmassa,
kaikissa sovelluksissa ja kaikissa verkoissa.

(4)

.eu-aluetunnuksella olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 170 ja 171 artiklan mukaisesti
edistettävä pääsyä internetverkkoihin sekä niiden käyttöä siten, että se tarjoaa mahdollisuuden rekisteröidä
vaihtoehtoinen verkkotunnus nykyisten maantieteellisten aluetunnusten ja yleisten ylätason verkkotunnusten
(gTLD) maailmanlaajuisen rekisteröinnin lisäksi.

(5)

.eu-aluetunnuksen, joka on selkeä ja helposti tunnistettava verkkotunnus, olisi tarjottava selkeästi tunnistettava
yhteys unioniin ja Euroopan markkinoihin. Sen ansiosta unionin yritysten, organisaatioiden ja luonnollisten
henkilöiden olisi voitava rekisteröidä .eu-aluetunnuksen alainen verkkotunnus. Tällaisen verkkotunnuksen
olemassaolo on tärkeää, jotta voidaan vahvistaa unionin verkkoidentiteettiä. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o
733/2002 olisi muutettava, jotta unionin kansalaiset voivat rekisteröidä .eu-verkkotunnuksen asuinpaikastaan
riippumatta 19 päivästä lokakuuta 2019.

(6)

.eu-aluetunnuksen alaiset verkkotunnukset olisi jaettava vaatimukset täyttäville osapuolille sillä edellytyksellä, että
ne ovat saatavilla.

(7)

Komission olisi edistettävä rekisterin, Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja muiden unionin
virastojen välistä yhteistyötä, jotta voidaan torjua verkkotunnusten rekisteröinnillä keinottelua ja rekisteröinnin
väärinkäyttöä, muun muassa verkkotunnuksen valtausta, ja ottaa käyttöön yksinkertaisia hallinnollisia menettelyjä
etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä varten.

(1) EUVL C 367, 10.10.2018, s. 112.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 31. tammikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
18. helmikuuta 2019.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 733/2002, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2002, aluetunnuksen ”.eu”
perustamisesta (EYVL L 113, 30.4.2002, s. 1).
(4) Komission asetus (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, .eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista
yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 40).
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(8)

Jotta voitaisiin paremmin suojella osapuolten oikeutta tehdä sopimus rekisterin ja rekisterinpitäjien kanssa, .eualuetunnuksen alaisten verkkotunnusten rekisteröintiä koskevien riitojen ratkaisun olisi kuuluttava unionissa
sijaitseville elimille, jotka soveltavat asiaankuuluvaa kansallista lainsäädäntöä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
jäsenvaltioiden tai unionin tunnustamia kansainvälisistä oikeudellisista asiakirjoista johtuvia oikeuksia ja
velvollisuuksia.

(9)

Komission olisi nimettävä rekisteri .eu-aluetunnusta varten avoimen, läpinäkyvän ja syrjimättömän valintame
nettelyn perusteella kustannustehokkuuden ja hallinnollisen yksinkertaisuuden huomioon ottaen. Jotta voidaan
tukea digitaalisia sisämarkkinoita, rakentaa eurooppalainen verkkoidentiteetti ja edistää rajatylittäviä
verkkotoimintoja, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat kelpoisuus
vaatimuksia ja valintaperusteita sekä rekisterin nimeämismenettelyä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (5)
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen
delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan
aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestel
mällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(10)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöön
panovaltaa hyväksyä jäsenvaltioiden varaamien ja käytöstä poistamien verkkotunnusten luettelot, vahvistaa
komission ja rekisterin väliseen sopimukseen sisällytettävät periaatteet ja asianmukaisesti perustelluissa erittäin
kiireellisissä tapauksissa päättää rekisterin välittömästä nimeämisestä etenkin palvelun jatkuvuuden
varmistamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (6)
mukaisesti. Edellä mainitut luettelot olisi laadittava sillä edellytyksellä, että verkkotunnukset ovat saatavilla, ottaen
huomioon jäsenvaltioiden jo varaamat tai rekisteröimät ylemmän tason verkkotunnukset.

(11)

Komission olisi tehtävä nimetyn rekisterin kanssa sopimus, jonka olisi sisällettävä yksityiskohtaiset periaatteet ja
menettelyt, joita rekisteriin sovelletaan .eu-aluetunnuksen organisoinnissa, hallinnossa ja hallinnoinnissa.
Sopimuksen olisi oltava määräaikainen, ja se olisi voitava uusia kerran ilman uutta valintamenettelyä.

(12)

.eu-aluetunnuksen toimintaan liittyvät periaatteet ja menettelyt olisi liitettävä komission ja nimetyn rekisterin
väliseen sopimukseen.

(13)

Tämä asetus ei rajoita Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklassa vahvistettujen
kilpailusääntöjen soveltamista.

(14)

Rekisterin olisi noudatettava syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteita, ja sen olisi toteutettava komission
etukäteen hyväksymiä toimenpiteitä tasapuolisen kilpailun turvaamiseksi, varsinkin jos rekisteri tarjoaa palveluja
yrityksille, joiden kanssa se kilpailee tarjontaketjun loppupään markkinoilla.

(15)

Maantieteellisiä aluetunnuksia edustavien koodien jakamista rekistereille koordinoi nykyisin ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers). Rekisterin olisi tehtävä ICANN:n kanssa asianmukainen sopimus,
jossa määrätään maantieteellisen .eu-aluetunnuksen jakamisesta ja jossa otetaan huomioon hallitusten neuvoaantavan komitean (GAC) hyväksymät asiaankuuluvat periaatteet.

(16)

Rekisterin olisi tehtävä asianmukainen turvatalletussopimus palvelun jatkuvuuden varmistamiseksi sekä erityisesti
sen varmistamiseksi, että palvelujen tarjontaa paikalliselle internetyhteisölle voidaan jatkaa mahdollisimman
pienin keskeytyksin rekisterin vaihtamisen tai muun odottamattoman tilanteen yhteydessä. Rekisterin olisi
toimitettava turvatalletusasiamiehelle päivittäin sähköinen kopio .eu-tietokannan senhetkisestä sisällöstä.

(17)

Hyväksyttävissä vaihtoehtoisissa riitojenratkaisumenettelyissä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviä 2013/11/EU (7) ja otettava huomioon alan parhaat kansainväliset käytänteet ja erityisesti
Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) soveltuvat suositukset, jotta voitaisiin mahdollisimman pitkälle
välttää verkkotunnusten rekisteröinnillä keinottelu ja rekisteröinnin väärinkäyttö. Vaihtoehtoisissa riitojenratkaisu
menettelyissä olisi noudatettava yhdenmukaisia menettelysääntöjä, jotka ovat samankaltaisia kuin ICANN:n
UDRP-riitojenratkaisumenetelmän (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy) säännöt.

(5) EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta
riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua
koskeva direktiivi) (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 63).
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(18)

.eu-verkkotunnusten rekisteröinnin väärinkäyttöä koskeviin toimintaperiaatteisiin olisi sisällyttävä se, että rekisteri
varmentaa vastaanottamansa tiedot, erityisesti verkkotunnuksia rekisteröivien henkilöllisyyttä koskevat tiedot,
sekä sellaisten verkkotunnusten sulkeminen ja tulevan rekisteröinnin ulkopuolelle sulkeminen, joiden on
jäsenvaltion tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä katsottu olevan loukkaavia, rasistisia tai muuten kyseisen
jäsenvaltion lain vastaisia. Rekisterin olisi pyrittävä mahdollisimman tarkoin varmistamaan vastaanottamiensa ja
hallussaan pitämiensä tietojen oikeellisuus. Sulkemismenettelyn olisi mahdollistettava se, että verkkotunnuksen
haltijalla on kohtuullinen mahdollisuus korjata kelpoisuusvaatimuksia, rekisteröintivaatimuksia tai
maksamattomia velkoja koskevat puutteet ennen kuin sulkeminen tulee voimaan.

(19)

Verkkotunnus, joka on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin nimi, johon kohdistuu
jokin unionin oikeudessa tai kansallisessa laissa vahvistettu oikeus, ja joka on rekisteröity ilman oikeuksia tai
oikeutettua etua verkkotunnukseen, olisi lähtökohtaisesti suljettava ja tarvittaessa siirrettävä sen lailliselle haltijalle.
Jos ilmenee, että verkkotunnusta on käytetty vilpillisessä mielessä, se olisi aina suljettava.

(20)

Rekisterin olisi hyväksyttävä selkeät toimintaperiaatteet, joilla pyritään varmistamaan verkkotunnusten
rekisteröinnin väärinkäytön nopea havaitseminen, ja sen olisi tarvittaessa toimittava yhteistyössä toimivaltaisten
viranomaisten ja muiden kyberturvallisuuden ja tietoturvan kannalta merkityksellisten julkisten elinten kanssa,
jotka osallistuvat nimenomaisesti tällaisten rekisteröintien torjuntaan, kuten kansallisten tietoturvaloukkauksiin ja
niiden ennaltaehkäisyyn keskittyvien CERT-ryhmien kanssa.

(21)

Rekisterin olisi tuettava lainvalvontaviranomaisia rikosten torjunnassa toteuttamalla teknisiä ja organisatorisia
toimenpiteitä, joilla pyritään antamaan toimivaltaisille viranomaisille pääsy rekisterin hallussa oleviin tietoihin
rikosten ennalta estämistä, paljastamista ja tutkimista sekä rikoksiin liittyviä syytetoimia varten siten kuin unionin
tai kansallisessa lainsäädännössä säädetään.

(22)

Tämä asetus olisi pantava täytäntöön yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa koskevien periaatteiden mukaisesti.
Rekisterin olisi noudatettava asiaankuuluvia tietosuojaan liittyviä unionin sääntöjä, periaatteita ja ohjeita, etenkin
asiaankuuluvia turvallisuusvaatimuksia sekä tarpeellisuuden, oikeasuhteisuuden, käyttötarkoituksen rajoittamisen
ja tietojen säilyttämisen oikeasuhteisen enimmäisajan periaatteita. Kaikkiin kehitettäviin ja ylläpidettäviin tietojen
käsittelyjärjestelmiin ja tietokantoihin olisi myös sisällyttävä sisäänrakennettu henkilötietojen suoja ja
oletusarvoinen tietosuoja.

(23)

Tehokkaan säännöllisen valvonnan varmistamiseksi riippumattoman elimen olisi tehtävä rekisterille sen omalla
kustannuksella vähintään kahden vuoden välein tarkastus, jotta voidaan varmentaa vaatimustenmukaisuuden
arviointiraportilla, että rekisteri noudattaa tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia. Rekisterin olisi toimitettava
raportti komissiolle komission kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

(24)

Komission ja rekisterin välisessä sopimuksessa olisi määrättävä menettelyistä, joiden mukaisesti rekisteri parantaa
.eu-aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja hallinnointia noudattaen tässä asetuksessa säädettyjen komission
valvontatoimien tuloksena annettuja komission ohjeita.

(25)

Neuvosto vahvisti internetin hallinnosta 27 päivänä marraskuuta 2014 antamissaan päätelmissä unionin
sitoumuksen edistää eri sidosryhmien yhteisiä hallintorakenteita, jotka perustuvat johdonmukaisiin ja globaaleihin
internetiä koskeviin hallintoperiaatteisiin. Osallistava internetin hallinto tarkoittaa sitä, että hallitukset, yksityinen
sektori, kansalaisyhteiskunta, kansainväliset järjestöt ja tekninen yhteisö kukin oman roolinsa mukaan toimien
kehittävät ja soveltavat yhteisiä periaatteita, normeja, sääntöjä, päätöksentekomenettelyjä ja ohjelmia, jotka
muokkaavat internetin kehitystä ja käyttöä.

(26)

Olisi perustettava sidosryhmien yhteinen neuvoa-antava .eu-ryhmä, jonka tehtävänä on neuvoa komissiota, jotta
voidaan luoda vahvempi pohja rekisterin hyvälle hallinnolle ja saada laajempia näkemyksiä siihen. Ryhmän
kokoonpanon olisi vastattava sidosryhmien yhteistä internetin hallintomallia, ja komission olisi nimitettävä
ryhmän jäsenet, jäsenvaltioiden viranomaisia ja kansainvälisiä järjestöjä edustavia jäseniä lukuun ottamatta,
avoimen, syrjimättömän ja läpinäkyvän menettelyn pohjalta. Jäsenvaltioiden viranomaisten edustajat olisi
nimitettävä kiertojärjestelmän perusteella siten, että varmistetaan riittävä jatkuvuus ryhmään osallistumisessa.

(27)

Komission olisi tehtävä arviointi .eu-aluetunnuksen vaikutuksista ja toiminnasta. Arvioinnissa olisi otettava
huomioon nimetyn rekisterin toimintatavat ja rekisterin tehtävien merkityksellisyys. Komission olisi myös
toimitettava säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksia .eu-aluetunnuksen toiminnasta.
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(28)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka tunnustetaan Euroopan unionin
perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, ja vahvistetaan perussopimuksissa, etenkin henkilötietojen
suojaa, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta sekä kuluttajansuojaa. Varmistettaessa, että tähän asetukseen
vaikuttavat kansallisen lain säännökset ovat unionin oikeuden ja erityisesti perusoikeuskirjan mukaisia, olisi
noudatettava asianmukaisia unionin menettelyjä. Rekisterin olisi pyydettävä komissiolta ohjeita unionin oikeuden
noudattamiseen liittyvissä epäselvissä tilanteissa.

(29)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on yleiseurooppalaisen
aluetunnuksen toteuttaminen kansallisten maantieteellisten aluetunnusten lisäksi, vaan se voidaan sen vaikutusten
ja laajuuden 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 asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen
saavuttamiseksi.

(30)

Jotta voitaisiin pienentää riskiä, että .eu-aluetunnuksen palvelut häiriintyvät uuden sääntelykehyksen
täytäntöönpanon aikana, tässä asetuksessa vahvistetaan siirtymäsäännöksiä.

(31)

Asetus (EY) N:o 733/2002 olisi sen vuoksi muutettava ja kumottava ja asetus (EY) N:o 874/2004 kumottava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:
I LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Kohde ja tavoitteet
1.
Tällä asetuksella toteutetaan maantieteellinen .eu-aluetunnus ja sen muiden kirjoitusjärjestelmien mukaiset
saatavilla olevat versiot, jotta voidaan tukea digitaalisia sisämarkkinoita, rakentaa unionin verkkoidentiteetti ja edistää
rajatylittäviä verkkotoimintoja. Siinä myös vahvistetaan sen toteuttamisen ehdot, mukaan lukien rekisterin nimeäminen
ja ominaispiirteet. Tässä asetuksessa vahvistetaan myös oikeudellinen kehys ja yleiset toimintaperiaatteet, joita nimetyn
rekisterin toiminnassa noudatetaan.
2.
Tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta kansallisia maantieteellisiä aluetunnuksia koskeviin jäsenvaltioiden
järjestelyihin.

2 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
1) ’rekisterillä’ tahoa, jonka tehtäväksi on annettu .eu-aluetunnuksen organisointi, hallinto ja hallinnointi. Tähän kuuluu
muun muassa asianomaisten tietokantojen ja niihin liittyvien julkisten hakupalvelujen ylläpito, verkkotunnusten
rekisteröinti, verkkotunnusrekisterin toiminta, rekisterin nimipalvelinten toiminta ja aluetunnuksen asetustiedostojen
jakelu eri nimipalvelimille;
2) ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka rekisterin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella
tarjoaa verkkotunnuksia rekisteröiville henkilöille verkkotunnusten rekisteröintipalveluja;
3) ’IDN-yhteyskäytännöillä’ (Internationalised Domain Name)
verkkotunnusten käyttöä muilla kuin ASCII-merkeillä;

standardeja ja yhteyskäytäntöjä, jotka tukevat

4) ’WHOIS-tietokannalla’ datakokoelmaa, joka sisältää tietoja .eu-aluetunnuksen rekisteröintien teknisistä ja
hallinnollisista näkökohdista;
5) ’.eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteilla ja -menettelyillä’ .eu-aluetunnuksen toimintaa ja hallinnointia koskevia
yksityiskohtaisia sääntöjä;
6) ’rekisteröinnillä’ menettelyn aloittamisesta sen loppuun saattamiseen ulottuvaa toimien ja menettelyvaiheiden sarjaa,
jonka rekisterinpitäjät ja rekisteri toteuttavat luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön pyynnöstä verkkotunnuksen
rekisteröimiseksi määräajaksi.
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II LUKU
.eu-ALUETUNNUKSEN TOTEUTTAMINEN
1 JAKSO

Yleiset periaatteet
3 artikla
Kelpoisuusvaatimukset
Yhden tai useamman verkkotunnuksen rekisteröintiä .eu-aluetunnuksen alle voi pyytää
a) unionin kansalainen asuinpaikastaan riippumatta;
b) luonnollinen henkilö, joka ei ole unionin kansalainen ja joka asuu jossain jäsenvaltiossa;
c) unioniin sijoittautunut yritys; ja
d) unioniin sijoittautunut organisaatio, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lain soveltamista.
4 artikla
Verkkotunnusten rekisteröinti ja sulkeminen
1.
Verkkotunnus on annettava sille kelpoisuusvaatimukset täyttävälle osapuolelle, jonka pyynnön rekisteri on
vastaanottanut ensimmäisenä teknisesti oikealla tavalla siten kuin 11 artiklan b alakohdassa tarkoitetuissa rekisteröin
tipyyntöjä koskevissa menettelyissä määrätään.
2.
Rekisteröityä verkkotunnusta ei voi enää rekisteröidä uudelleen, ennen kuin rekisteröinnin voimassaolo on
lakannut eikä sitä ole uusittu tai ennen kuin verkkotunnus on suljettu.
3.
Rekisteri voi sulkea verkkotunnuksen omasta aloitteestaan ilman, että se alistaa riitaa vaihtoehtoiseen riitojenratkai
sumenettelyyn tai tuomioistuinmenettelyyn, seuraavin perustein:
a) rekisterille on maksamattomia velkoja;
b) verkkotunnuksen haltija ei täytä 3 artiklan mukaisia kelpoisuusvaatimuksia;
c) verkkotunnuksen haltija rikkoo 11 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitettuja rekisteröintipyyntöjä koskevia
vaatimuksia.
4.
Verkkotunnus voidaan myös sulkea ja tämän jälkeen tarvittaessa siirtää toiselle osapuolelle asianmukaisen
vaihtoehtoisen riitojenratkaisumenettelyn tai tuomioistuinmenettelyn jälkeen 11 artiklan nojalla vahvistettujen
.eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteiden ja -menettelyjen mukaisesti, jos kyseinen verkkotunnus on identtinen tai
sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin nimi, johon kohdistuu jokin unionin oikeudessa tai kansallisessa
oikeudessa vahvistettu oikeus, ja jos
a) verkkotunnuksen haltija on rekisteröinyt verkkotunnuksen ilman oikeuksia tai oikeutettua etua verkkotunnukseen; tai
b) verkkotunnus on rekisteröity tai sitä käytetään vilpillisessä mielessä.
5.
Jos jokin jäsenvaltion tuomioistuin toteaa päätöksellään verkkotunnuksen loukkaavaksi, rasistiseksi taikka yleisen
järjestyksen tai yleisen turvallisuuden vastaiseksi unionin oikeuden tai unionin oikeuden mukaisen kansallisen oikeuden
nojalla, rekisterin on poistettava kyseinen verkkotunnus käytöstä saatuaan ilmoituksen tuomioistuimen päätöksestä ja
suljettava se saatuaan ilmoituksen lainvoimaisesta tuomioistuimen päätöksestä. Rekisterin on suljettava tulevien
rekisteröintien ulkopuolelle sellaiset verkkotunnukset, joista on annettu tällainen tuomioistuimen päätös, niin kauan kuin
päätös on lainvoimainen.
6.
.eu-aluetunnuksen alle rekisteröidyt verkkotunnukset saadaan siirtää ainoastaan osapuolille, joilla on kelpoisuus
.eu-verkkotunnusten rekisteröintiin.
5 artikla
Kielet, sovellettava laki ja lainkäyttövalta
1.
Verkkotunnukset on rekisteröitävä kaikilla unionin toimielinten virallisten kielten kirjoitusmerkeillä noudattaen
saatavilla olevia kansainvälisiä standardeja siten kuin kansainvälistettyjä verkkotunnuksia koskevat asiaankuuluvat IDNyhteyskäytännöt sallivat.
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2.
Rekisterin ja rekisterinpitäjien välisissä sopimuksissa tai rekisterinpitäjien ja verkkotunnusten rekisteröijien välisissä
sopimuksissa ei saa nimetä mitään muuta lakia kuin jonkin jäsenvaltion laki sovellettavaksi laiksi eikä nimetä unionin
ulkopuolella sijaitsevaa tuomioistuinta, välimiesoikeutta tai muuta elintä asiaankuuluvaksi riitojenratkaisuelimeksi,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 (8) soveltamista tai
jäsenvaltioiden tai unionin tunnustamia kansainvälisistä oikeudellisista asiakirjoista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia.

6 artikla
Verkkotunnusten varaaminen
1.
Rekisteri voi varata tai rekisteröidä 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sopimuksen nojalla tietyn määrän
verkkotunnuksia, joita se pitää välttämättöminä omaa toimintaansa varten.
2.
Komissio voi neuvoa rekisteriä varaamaan tai rekisteröimään verkkotunnuksen suoraan .eu-aluetunnuksen alle
unionin toimielinten ja elinten käyttöön.
3.
Rajoittamatta jo varattujen tai rekisteröityjen verkkotunnusten käyttöä jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle
luettelon verkkotunnuksista,
a) joita ei saa rekisteröidä niiden kansallisen lain nojalla; tai
b) jotka ainoastaan jäsenvaltiot voivat rekisteröidä tai varata ylemmän tason tunnuksena.
Ensimmäisen alakohdan b alakohdan osalta tällaisten verkkotunnusten on rajoituttava laajalti tunnustettuihin
maantieteellisten tai geopoliittisten käsitteiden nimiin, jotka liittyvät jäsenvaltioiden poliittiseen tai alueelliseen
organisaatioon.
4.
Komissio hyväksyy jäsenvaltioiden ilmoittamat luettelot täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpano
säädökset hyväksytään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

7 artikla
Rekisterinpitäjät
1.
Rekisterin on akkreditoitava rekisterinpitäjät käyttäen kohtuullisia, läpinäkyviä ja syrjimättömiä akkreditointime
nettelyjä, jotka komissio on hyväksynyt etukäteen. Rekisterin on asetettava akkreditointimenettelyt julkisesti saataville
helposti saatavilla olevassa muodossa.
2.
Rekisterin on sovellettava vastaavia ehtoja vastaavissa olosuhteissa vastaavia palveluja tarjoaviin akkreditoituihin .
eu-rekisterinpitäjiin. Rekisterin on tarjottava kyseisille rekisterinpitäjille palveluja ja tietoja samoilla ehdoilla ja
samanlaatuisina kuin omia vastaavia palvelujaan varten.
2 JAKSO

Rekisteri
8 artikla
Rekisterin nimeäminen
1.
Komissio antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla
kelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet sekä rekisterin nimeämismenettely.
2.
Komissio vahvistaa komission ja rekisterin väliseen sopimukseen sisällytettävät periaatteet täytäntöönpanosää
döksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen.
3.

Komissio nimeää rekisterinä toimivan tahon 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn loppuun saattamisen jälkeen.

(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta
sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).
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4.
Komissio tekee sopimuksen nimetyn rekisterin kanssa. Sopimuksessa määritellään säännöt, periaatteet ja
menettelyt, joiden mukaisesti rekisteri tarjoaa palveluja, sekä ehdot, joiden mukaisesti komissio valvoo rekisterin
harjoittamaa .eu-aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja hallinnointia. Sopimuksen on oltava määräaikainen, ja se on
voitava uusia kerran ilman, että on tarpeen järjestää uusi valintamenettely. Sopimuksen on vastattava niitä rekisterin
velvollisuuksia ja sisällettävä ne .eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteet ja -menettelyt, joista on säädetty 10 ja
11 artiklassa.
5.
Komissio voi 1, 2 ja 3 kohdasta poiketen nimetä erittäin kiireellisissä tapauksissa rekisterin välittömästi
sovellettavilla täytäntöönpanosäädöksillä 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9 artikla
Rekisterin ominaispiirteet
1.
Rekisterin on oltava voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen sääntömääräisen kotipaikan, keskushallinnon ja
pääasiallisen toimipaikan on oltava unionin alueella.
2.

Rekisteri voi periä maksuja. Maksujen on vastattava välittömästi aiheutuneita kustannuksia.

10 artikla
Rekisterin velvollisuudet
Rekisterin on
a) edistettävä .eu-aluetunnuksen käyttöä unionissa ja kolmansissa maissa;
b) noudatettava tässä asetuksessa säädettyjä sääntöjä, periaatteita ja menettelyjä, 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua
sopimusta ja erityisesti unionin tietosuojalainsäädäntöä;
c) organisoitava, hallittava ja hallinnoitava .eu-aluetunnuksen toimintaa yleisen edun mukaisesti sekä varmistettava
kaikilla .eu-aluetunnuksen hallinnan ja hallinnoinnin osa-alueilla laadukkuus, avoimuus, turvallisuus, vakaus,
ennakoitavuus, luotettavuus, saatavuus, tehokkuus, syrjimättömyys, tasapuoliset kilpailuedellytykset ja
kuluttajansuoja;
d) tehtävä asianmukainen sopimus .eu-aluetunnuksen jakamisesta edellyttäen, että komissio antaa tähän etukäteen
suostumuksensa;
e) rekisteröitävä .eu-aluetunnuksen alaisia verkkotunnuksia 3 artiklassa tarkoitetun kelpoisuusvaatimukset täyttävän
osapuolen sitä pyytäessä;
f)

varmistettava rekisterinpitäjien ja verkkotunnusten rekisteröijien mahdollisuus ratkaista kaikki sopimusriidat
rekisterin kanssa vaihtoehtoisessa riitojenratkaisumenettelyssä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta
turvautua tuomioistuinmenettelyihin ja edellyttäen, että asianomaisille osapuolille annetaan riittävät menettelylliset
takeet;

g) varmistettava verkkotunnusten tietokantojen saatavuus ja eheys;
h) tehtävä omalla kustannuksellaan ja komission suostumuksella unionin alueelle sijoittuneen hyvämaineisen uskotun
miehen tai muun turvatalletusasiamiehen kanssa sopimus, jossa komissio nimetään turvatalletussopimuksen
edunsaajaksi, ja toimitettava tälle uskotulle miehelle tai turvatalletusasiamiehelle päivittäin ajantasainen sähköinen
kopio .eu-aluetunnuksen tietokannan sisällöstä;
i)

pantava täytäntöön 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut luettelot;

j)

edistettävä unionin tavoitteita internetin hallinnon alalla muun muassa osallistumalla kansainvälisiin foorumeihin;

k) julkaistava 11 artiklan mukaisesti vahvistetut .eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteet ja -menettelyt kaikilla unionin
toimielinten virallisilla kielillä;
l)

teetettävä omalla kustannuksellaan riippumattomalla elimellä tarkastus vähintään kahden vuoden välein sen
varmentamiseksi, että rekisteri noudattaa tätä asetusta, ja toimitettava tarkastusten tulokset komissiolle;

m) osallistuttava komission pyynnöstä sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän työhön ja tehtävä yhteistyötä
komission kanssa .eu-aluetunnuksen toiminnan ja hallinnoinnin parantamiseksi.
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11 artikla
.eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteet ja -menettelyt
Komission ja nimetyn rekisterin välillä 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyn sopimuksen on sisällettävä
.eu-aluetunnuksen tämän asetuksen mukaista toimintaa koskevat periaatteet ja menettelyt, muun muassa seuraavat:
a) vaihtoehtoista riitojenratkaisua koskevat periaatteet;
b) rekisteröintipyyntöjä koskevat vaatimukset ja menettelyt, rekisteröintiperusteiden varmentamista koskevat periaatteet,
verkkotunnusten rekisteröijien tietojen varmentamista koskevat periaatteet ja verkkotunnusten rekisteröinnillä
keinottelua koskevat periaatteet;
c) verkkotunnusten rekisteröinnin väärinkäyttöä koskevat periaatteet ja 4 artiklassa tarkoitettujen vilpillisessä mielessä
rekisteröityjen ja käytettyjen verkkotunnusten nopeaa havaitsemista koskevat periaatteet;
d) verkkotunnusten sulkemista koskevat periaatteet;
e) teollis- ja tekijänoikeuksien käsittely;
f) toimenpiteet, joilla toimivaltaisille viranomaisille annetaan pääsy rekisterin hallussa oleviin tietoihin rikosten ennalta
estämistä, paljastamista ja tutkimista sekä rikoksiin liittyviä syytetoimia varten siten kuin unionin oikeudessa tai
unionin oikeuden mukaisessa kansallisessa lainsäädännössä säädetään ja joihin sovelletaan asianmukaista keskinäistä
valvontajärjestelmää;
g) sopimuksen muuttamista koskevat yksityiskohtaiset menettelyt.

12 artikla
WHOIS-tietokanta
1.
Rekisterin on perustettava WHOIS-tietokanta, jonka tarkoituksena on varmistaa .eu-aluetunnuksen turvallisuus,
vakaus ja häiriönsietokyky antamalla tarkkoja ja ajantasaisia rekisteröintitietoja maantieteellisen .eu-aluetunnuksen
alaisista verkkotunnuksista, ja hallinnoitava tätä tietokantaa asianmukaista huolellisuutta noudattaen.
2.
WHOIS-tietokannan on sisällettävä olennaiset tiedot .eu-aluetunnuksen alaisia verkkotunnuksia hallinnoivien
tahojen yhteyspisteistä ja verkkotunnusten haltijoista. WHOIS-tietokannan tiedot eivät saa olla tietokannan tarkoituksen
kannalta liiallisia. Rekisterin on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (9).

3 JAKSO

Rekisterin valvonta
13 artikla
Valvonta
1.

Komissio seuraa ja valvoo rekisterin harjoittamaa .eu-aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja hallinnointia.

2.
Komissio varmentaa, että rekisterin varainhoito on moitteetonta ja että rekisteri noudattaa tätä asetusta ja
11 artiklassa tarkoitettuja .eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteita ja -menettelyjä. Komissio voi pyytää rekisteriltä tietoja
tätä tarkoitusta varten.
3.
Komissio voi valvontatoimiensa yhteydessä antaa rekisterille erityisiä ohjeita .eu-aluetunnuksen organisoinnin,
hallinnon ja hallinnoinnin korjaamiseksi tai parantamiseksi.
4.
Komissio voi tarvittaessa kuulla sidosryhmien yhteistä neuvoa-antavaa .eu-ryhmää ja muita asiaankuuluvia
sidosryhmiä ja kuulla asiantuntijoita tässä artiklassa säädettyjen valvontatoimien tuloksista ja siitä, millä tavoin rekisteri
voi parantaa .eu-aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja hallinnointia.
(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
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14 artikla
Sidosryhmien yhteinen neuvoa-antava .eu-ryhmä
1.
Komissio perustaa sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän. Sidosryhmien yhteisellä neuvoa-antavalla
.eu-ryhmällä on seuraavat tehtävät:
a) antaa komissiolle neuvoja tämän asetuksen täytäntöönpanossa;
b) antaa komissiolle lausuntoja .eu-aluetunnuksen organisointiin, hallintoon ja hallinnointiin liittyvistä strategisista
kysymyksistä, mukaan lukien kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset;
c) antaa komissiolle neuvoja rekisterin seurantaan ja valvontaan liittyvissä asioissa etenkin 10 artiklan l alakohdassa
tarkoitetun tarkastuksen osalta;
d) antaa komissiolle neuvoja verkkotunnusten rekisteröinnin väärinkäytön ja etenkin ilman oikeuksia tai oikeutettua etua
tehtyjen rekisteröintien ja vilpillisessä mielessä käytettyjen rekisteröintien vastaisia toimintalinjoja ja toimenpiteitä
koskevista parhaista käytänteistä.
2.
Komissio ottaa tämän asetuksen täytäntöönpanossa huomioon sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän
mahdollisesti antamat neuvot.
3.
Sidosryhmien yhteinen neuvoa-antava .eu-ryhmä koostuu unioniin sijoittautuneiden sidosryhmien edustajista.
Nämä edustajat valitaan siten, että he edustavat yksityistä sektoria, tekniikan alan toimijoita, kansalaisyhteiskuntaa ja
tiedeyhteisöä sekä jäsenvaltioiden viranomaisia ja kansainvälisiä järjestöjä. Komissio nimittää muut kuin jäsenvaltioiden
viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen edustajat avoimen, syrjimättömän ja läpinäkyvän menettelyn pohjalta ottaen
mahdollisimman tarkasti huomioon sukupuolten tasa-arvon periaatteen.
4.
Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, sidosryhmien yhteiseen neuvoa-antavaan .eu-ryhmään voi kuulua yksi
unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden sidosryhmien edustaja.
5.
Sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän puheenjohtajana toimii komission edustaja tai komission
nimeämä henkilö. Komissio huolehtii sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän sihteeripalveluista.
III LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

15 artikla
Oikeuksien pidättäminen
Unioni pidättää itsellään kaikki .eu-aluetunnukseen liittyvät oikeudet, mukaan lukien erityisesti teollis- ja tekijänoikeudet
sekä muut sellaiset oikeudet rekisteritietokantoihin, joita tarvitaan tämän asetuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi,
sekä oikeuden vaihtaa rekisterinä toimiva taho.

16 artikla
Arviointi ja uudelleentarkastelu
1.
Komissio arvioi .eu-aluetunnuksen toteutusta, vaikutuksia ja toimintaa viimeistään 13 päivänä lokakuuta 2027 ja
sen jälkeen kolmen vuoden välein erityisesti niiden tietojen perusteella, joita rekisteri on toimittanut 10 artiklan
l alakohdan nojalla.
2.
Komissio arvioi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020 nykyisen käytännön huomioon ottaen, onko rekisterin
tehtävä yhteistyötä EUIPOn ja muiden unionin virastojen kanssa verkkotunnusten rekisteröinnillä keinottelun ja
rekisteröinnin väärinkäytön torjumiseksi ja onko otettava käyttöön etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevia
yksinkertaisia hallinnollisia menettelyjä ja millä tavoin yhteistyö ja menettelyt on toteutettava. Komissio voi tarvittaessa
ehdottaa tähän liittyviä lisätoimenpiteitä.
3.
Komissio arvioi viimeistään 13 päivänä lokakuuta 2024 mahdollisuutta laajentaa 9 artiklassa vahvistettuja
vaatimuksia ja voi tarvittaessa esittää lainsäädäntöehdotuksen.
4.
Komissio toimittaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksista kertomuksen Euroopan parlamentille ja
neuvostolle.
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17 artikla
Komiteamenettely
1.
Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/1972 (10)
viestintäkomitea (COCOM). Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

perustettu

2.

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3.

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

18 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.

Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.
Siirretään komissiolle 18 päivästä huhtikuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta
antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän
kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme
kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
3.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan
sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen
säädösten pätevyyteen.
4.
Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen
periaatteiden mukaisesti.
5.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan
parlamentille ja neuvostolle.
6.
Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat
ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

19 artikla
Siirtymäsäännökset
1.
Verkkotunnusten haltijat, joiden verkkotunnukset on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan
b alakohdan mukaisesti, säilyttävät oikeutensa olemassa olevien rekisteröityjen verkkotunnusten osalta.
2.
Komissio toteuttaa viimeistään 12 päivänä lokakuuta 2021 tarvittavat toimenpiteet rekisterinä toimivan tahon
nimeämiseksi ja sopimuksen tekemiseksi rekisterin kanssa tämän asetuksen mukaisesti. Sopimus tulee voimaan
13 päivänä lokakuuta 2022.
3.
Komission ja rekisterin välillä asetuksen (EY) N:o 733/2002 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tehty
sopimus on voimassa 12 päivään lokakuuta 2022.
(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta sähköisen
viestinnän säännöstöstä (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36).
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20 artikla
Asetuksen (EY) N:o 733/2002 muuttaminen
Korvataan asetuksen (EY) N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) rekisteröitävä minkä tahansa akkreditoidun aluetunnusta ”.eu” tarjoavan rekisterinpitäjän välityksellä
aluetunnuksen ”.eu” alaisia verkkotunnuksia niitä hakeneille
i)

unionin kansalaisille näiden asuinpaikasta riippumatta;

ii) luonnollisille henkilöille, jotka eivät ole unionin kansalaisia ja jotka asuvat jossain jäsenvaltiossa;
iii) unioniin sijoittautuneille yrityksille; tai
iv) unioniin sijoittautuneille organisaatioille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lain soveltamista.”
21 artikla
Kumoaminen
Kumotaan asetukset (EY) N:o 733/2002 ja (EY) N:o 874/2004 13 päivästä lokakuuta 2022.
22 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 13 päivästä lokakuuta 2022.
Edellä olevaa 20 artiklaa sovelletaan kuitenkin 19 päivästä lokakuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2019.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

A. TAJANI

G. CIAMBA
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/518,
annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019,
asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa
perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2560/2001 (4) ja (EY) N:o 924/2009 (5) antamisen jälkeen
euroalueen jäsenvaltioiden välisistä euromääräisistä rajatylittävistä maksuista perittävät palvelumaksut ovat
pienentyneet siinä määrin, että ne ovat useimmissa tapauksissa merkityksettömiä.

(2)

Euromääräiset rajatylittävät maksut euroalueen ulkopuolisista jäsenvaltioista muodostavat kuitenkin noin 80
prosenttia kaikista rajatylittävistä maksuista, jotka suoritetaan näistä jäsenvaltioista. Tällaisista rajatylittävistä
maksuista peritään useimmissa euroalueen ulkopuolisissa jäsenvaltioissa yhä kohtuuttoman suuria
palvelumaksuja, vaikka euroalueen ulkopuolisissa jäsenvaltioissa sijaitsevat maksupalveluntarjoajat voivat käsitellä
tapahtumat hyvin edullisesti käyttämällä samoja tehokkaita infrastruktuureja kuin euroalueella sijaitsevat
maksupalveluntarjoajat.

(3)

Rajatylittävistä maksuista perittävät suuret palvelumaksut estävät yhä euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden
yritysten ja kansalaisten täysimittaisen integroitumisen sisämarkkinoille, mikä vaikuttaa näiden kilpailukykyyn.
Kyseisten suurten palvelumaksujen vuoksi unionissa on edelleenkin kaksi maksupalvelunkäyttäjien ryhmää:
maksupalvelunkäyttäjät, jotka hyötyvät yhtenäisestä euromaksualueesta (SEPA), ja maksupalvelunkäyttäjät, jotka
maksavat suuria palvelumaksuja euromääräisistä rajatylittävistä maksuistaan.

(4)

On tarpeen varmistaa, että unionin sisäisistä euromääräisistä rajatylittävistä maksuista perittävät palvelumaksut
yhdenmukaistetaan vastaavista maksupalvelunkäyttäjän maksupalveluntarjoajan sijaintijäsenvaltion kansallisen
valuutan määräisistä kansallisista maksuista perittävien palvelumaksujen kanssa, jotta voidaan helpottaa sisämark
kinoiden toimintaa ja poistaa euroalueen jäsenvaltioiden ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden maksupalve
lunkäyttäjien eriarvoisuus euromääräisten rajatylittävien maksujen osalta. Maksupalveluntarjoajan katsotaan
sijaitsevan jäsenvaltiossa, jossa se tarjoaa palvelujaan maksupalvelunkäyttäjälle.

(5)

Valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut ovat merkittävä rajaylittäviin maksuihin liittyvä kulu, kun
maksajan jäsenvaltiossa ja maksunsaajan jäsenvaltiossa käytetään eri valuuttoja. Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 (6) 45 artiklassa edellytetään, että veloitettavat palvelumaksut ja käytettävä
vaihtokurssi ilmoitetaan läpinäkyvästi, mainitun direktiivin 52 artiklan 3 alakohdassa täsmennetään, mitä tietoja
puitesopimuksen piiriin kuuluvista maksutapahtumista on annettava, ja sen 59 artiklan 2 kohdassa säädetään,

(1) EUVL C 382, 23.10.2018, s. 7.
(2) EUVL C 367, 10.10.2018, s. 28.
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. helmikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
4. maaliskuuta 2019.
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2560/2001, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, rajat ylittävistä euromääräisistä
maksuista (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 13).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 924/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, rajatylittävistä maksuista yhteisössä
ja asetuksen (EY) N:o 2560/2001 kumoamisesta (EUVL L 266, 9.10.2009, s. 11).
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämark
kinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin
2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).
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mitä tietoja osapuolten, jotka tarjoavat valuutanmuuntopalveluja pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä, on
ilmoitettava. Kyseisillä tietojenantovaatimuksilla ei ole saavutettu valuutan muuntamisesta perittävien
palvelumaksujen riittävää läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta silloin, kun pankkiautomaatissa tai
myyntipisteessä tarjotaan eri valuutanmuuntovaihtoehtoja. Tämä läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden puute
haittaa kilpailua, joka alentaisi valuutan muuntamisesta perittäviä palvelumaksuja, ja maksajat ovat suuremmassa
vaarassa valita kalliita valuutanmuuntovaihtoehtoja. Siksi on otettava käyttöön lisätoimenpiteitä, joilla suojellaan
kuluttajia valuutanmuuntopalvelujen kohtuuttomilta palvelumaksuilta ja varmistetaan, että kuluttajille annetaan
tiedot, joiden avulla he voivat valita parhaan valuutanmuuntovaihtoehdon.
(6)

Sen varmistamiseksi, että markkinatoimijat eivät joudu tekemään kohtuuttomia investointeja mukauttaakseen
maksuinfrastruktuurinsa, laitteensa ja prosessinsa tiukempiin läpinäkyvyysvaatimuksiin, toteutettavien
toimenpiteiden olisi oltava asianmukaisia, kohtuullisia ja kustannustehokkaita. Annettujen tietojen olisi kuitenkin
silloin, kun maksajalle tarjotaan pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä eri valuutanmuuntovaihtoehtoja,
mahdollistettava vertailu, jotta maksaja voi tehdä tietoon perustuvan valinnan.

(7)

Vertailun mahdollistamiseksi valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut olisi kaikkien korttipohjaisten
maksujen yhteydessä ilmaistava samalla tavalla eli prosenttimääräisinä marginaaleina, jotka perustuvat
viimeisimpiin saatavilla oleviin Euroopan keskuspankin julkaisemiin euron viitekursseihin. Marginaali saattaa olla
tarpeen perustaa kahdesta Euroopan keskuspankin kurssista johdettuun kurssiin, kun valuutanmuunto tapahtuu
kahden sellaisen valuutan välillä, joista kumpikaan ei ole euro.

(8)

Valuutan muuntamisesta perittäviä palvelumaksuja koskevien direktiivissä (EU) 2015/2366 säädettyjen yleisten
tietojenantovaatimusten mukaisesti valuutanmuuntopalvelun tarjoajilla on velvollisuus antaa tiedot valuutan
muuntamisesta perimistään palvelumaksuista ennen maksutapahtuman käynnistämistä. Osapuolten, jotka
tarjoavat valuutanmuuntopalveluja pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä, olisi annettava tiedot tällaisista
palveluista perimistään palvelumaksuista selkeällä ja vaivattomalla tavalla, esimerkiksi esittämällä palvelumaksut
palvelupisteessä, sähköisesti päätteen näytöllä tai verkko-ostosten tapauksessa laitteen näytöllä. Direktiivin (EU)
2015/2366 59 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi kyseisten osapuolten olisi ennen
maksutapahtuman käynnistämistä ilmoitettava täsmällisesti maksunsaajalle maksettava määrä tämän käyttämässä
valuutassa ja maksajan maksettavaksi tuleva kokonaismäärä tämän tilin valuutassa. Maksunsaajan käyttämässä
valuutassa maksettavan määrän olisi ilmaistava ostettavan tavaran tai palvelun hinta, ja se saatetaan esittää
tapahtuman päätteeksi sen sijaan, että se esitettäisiin maksupäätteellä. Maksunsaajan käyttämänä valuuttana on
yleensä paikallinen valuutta, mutta sopimusvapauden periaatteen mukaisesti saatetaan joissakin tapauksissa
käyttää muuta unionin valuuttaa. Maksajan maksettavaksi tulevan maksajan tilin valuutan määräisen
kokonaismäärän olisi koostuttava tavaran tai palvelun hinnasta ja valuutan muuntamisesta perittävistä
palvelumaksuista. Molemmat määrät olisi lisäksi esitettävä kuitissa tai muulla pysyvällä välineellä.

(9)

Direktiivin (EU) 2015/2366 59 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa, kun valuutanmuuntopalvelua tarjotaan pankkiau
tomaatissa tai myyntipisteessä, maksajan olisi voitava olla käyttämättä palvelua ja maksaa sen sijaan
maksunsaajan käyttämässä valuutassa.

(10)

Jotta maksajat voivat vertailla pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä tarjottavista valuutanmuuntovaihtoehdoista
perittäviä palvelumaksuja, maksajien maksupalveluntarjoajien olisi sisällytettävä puitesopimuksensa ehtoihin
täysin vertailukelpoiset tiedot valuutan muuntamisesta perittävistä sovellettavista palvelumaksuista ja lisäksi
saatettava kyseiset tiedot julkisiksi yleisesti ja helposti saatavilla olevalla sähköisellä alustalla, erityisesti
asiakasverkkosivustoillaan, verkkopankkisivustoillaan ja mobiilipankkisovelluksissaan, ymmärrettävällä ja
vaivattomalla tavalla. Tämä mahdollistaisi sellaisten vertailusivustojen kehittämisen, joiden ansiosta ulkomailla
matkustavien tai ostoksia tekevien kuluttajien olisi helpompi vertailla hintoja. Maksajien maksupalveluntarjoajien
olisi lisäksi muistutettava maksajia palvelumaksuista, joita valuutan muuntamisesta peritään suoritettaessa muun
valuutan määräinen korttipohjainen maksu, käyttäen yleisesti ja helposti saatavilla olevia sähköisiä
viestintäkanavia, kuten tekstiviestejä, sähköpostiviestejä tai maksajan mobiilipankkisovelluksen push-viestejä.
Maksupalveluntarjoajien olisi sovittava maksupalvelunkäyttäjien kanssa, minkä sähköisen viestintäkanavan kautta
ne antavat tiedon valuutan muuntamisesta perittävistä palvelumaksuista, ja pyrittävä löytämään tehokkain keino
saada tieto maksajalle. Maksupalveluntarjoajien olisi myös annettava maksupalvelunkäyttäjille mahdollisuus
kieltäytyä sähköisistä viesteistä, jotka koskevat valuutan muuntamisesta perittäviä palvelumaksuja.

(11)

Ajoittaiset muistutukset ovat tarkoituksenmukaisia silloin, kun maksaja oleskelee ulkomailla pidempiä kausia,
esimerkiksi lähetettynä työntekijänä tai opiskelijana, tai kun maksaja käyttää säännöllisesti korttia paikallisessa
valuutassa tehtäviin verkko-ostoksiin. Velvollisuus lähettää tällaisia muistutuksia ei edellyttäisi maksupalveluntar
joajalta kohtuuttomia investointeja liiketoimintaprosessien ja maksujenkäsittelyinfrastruktuurien mukauttamiseen,
ja sillä varmistettaisiin, että maksajalla on käytössään enemmän tietoa eri valuutanmuuntovaihtoehtojen vertailua
varten.
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(12)

Komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille ja Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle kertomus sen säännön soveltamisesta, jonka mukaan rajatylittävistä euromääräisistä maksuista
aiheutuvat kulut on yhdenmukaistettava kansallisen valuutan määräisten kansallisten tapahtumien kulujen kanssa,
sekä tässä asetuksessa säädettyjen valuutanmuuntoa koskevien tietojenantovaatimusten tehokkuudesta. Komission
olisi myös analysoitava mahdollisuuksia – ja näiden mahdollisuuksien teknistä toteutettavuutta – ulottaa yhtäläisiä
palvelumaksuja koskeva sääntö kaikkiin unionin valuuttoihin ja parantaa edelleen valuutan muuntamisesta
perittävien palvelumaksujen läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta sekä mahdollisuutta estää tai sallia
valuutanmuunto, jota tarjoaa muu osapuoli kuin maksajan maksupalveluntarjoaja.

(13)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan maksujen
rajatylittävän luonteen 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 asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden
tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttaminen
Muutetaan asetus (EY) N:o 924/2009 seuraavasti:
1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:
a) korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt rajatylittävistä maksuista ja valuutan muuntamisesta perittävien
palvelumaksujen läpinäkyvyydestä unionissa.”;
b) lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Sen estämättä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 3 a ja 3 b artiklaa sovelletaan
kansallisiin ja rajatylittäviin maksuihin, jotka ovat joko euromääräisiä tai jäsenvaltion kansallisen valuutan
määräisiä, kun jäsenvaltion valuuttana ei ole euro, ja joihin liittyy valuutanmuuntopalvelu.”
2) Korvataan 2 artiklan 9 alakohta seuraavasti:
”9) ’palvelumaksulla’ määrää, jonka maksupalveluntarjoaja veloittaa maksupalvelunkäyttäjältä ja joka liittyy suoraan
tai välillisesti maksutapahtumaan, tai määrää, jonka maksupalveluntarjoaja tai valuutanmuuntopalveluja
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 (*) 59 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarjoava
osapuoli veloittaa maksupalvelunkäyttäjältä valuutanmuuntopalvelusta, taikka näiden yhdistelmää;
(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupal
veluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010
muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).”
3) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:
a) korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Palvelumaksujen, jotka maksupalveluntarjoaja veloittaa maksupalvelunkäyttäjältä euromääräisistä
rajatylittävistä maksuista, on oltava samat kuin palvelumaksujen, jotka tämä maksupalveluntarjoaja veloittaa
vastaavista samanarvoisista maksupalvelunkäyttäjän maksupalveluntarjoajan sijaintijäsenvaltion kansallisen
valuutan määräisistä kansallisista maksuista.”;
b) lisätään kohta seuraavasti:
”1 a.
Palvelumaksujen, jotka maksupalveluntarjoaja veloittaa maksupalvelukäyttäjältä sellaisen jäsenvaltion
kansallisen valuutan määräisistä rajatylittävistä maksuista, joka on ilmoittanut päätöksestään ulottaa tämän
asetuksen soveltamisala koskemaan kansallista valuuttaansa 14 artiklan mukaisesti, on oltava samat kuin
palvelumaksujen, jotka tämä maksupalveluntarjoaja veloittaa maksupalvelunkäyttäjiltä vastaavista samanarvoisista
ja saman valuutan määräisistä kansallisista maksuista.”;
c) kumotaan 3 kohta;
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d) korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4.

Edellä olevia 1 ja 1 a kohtaa ei sovelleta valuutan muuntamisesta perittäviin palvelumaksuihin.”

4) Lisätään artikla seuraavasti:
”3 a artikla
Valuutan muuntamisesta korttipohjaisten maksutapahtumien yhteydessä perittävät palvelumaksut
1.
Siltä osin kuin on kyse direktiivin (EU) 2015/2366 45 artiklan 1 kohdassa, 52 artiklan 3 kohdassa ja 59
artiklan 2 kohdassa säädetyistä valuutan muuntamisesta perittäviä palvelumaksuja ja sovellettavaa muuntokurssia
koskevista tietojenantovaatimuksista, maksupalveluntarjoajien ja mainitun direktiivin 59 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettujen valuutanmuuntopalveluja pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä tarjoavien osapuolten on ilmaistava
valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen kokonaismäärä prosenttimääräisenä marginaalina, joka perustuu
viimeisimpiin saatavilla oleviin Euroopan keskuspankin julkaisemiin euron viitekursseihin. Tämä marginaali on
ilmoitettava maksajalle ennen maksutapahtuman käynnistämistä.
2.
Maksupalveluntarjoajien on myös saatettava 1 kohdassa tarkoitettu marginaali julkiseksi yleisesti ja helposti
saatavilla olevalla sähköisellä alustalla ymmärrettävällä ja vaivattomalla tavalla.
3.
Valuutanmuuntopalvelua pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä tarjoavan osapuolen on annettava maksajalle 1
kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot ennen maksutapahtuman käynnistämistä:
a) maksunsaajalle maksettava määrä maksunsaajan käyttämässä valuutassa;
b) maksajan maksettavaksi tuleva määrä maksajan tilin valuutassa.
4.
Valuutanmuuntopalvelua pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä tarjoavan osapuolen on esitettävä 1 kohdassa
tarkoitetut tiedot selkeästi pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä. Kyseisen osapuolen on ennen maksutapahtuman
käynnistämistä myös ilmoitettava maksajalle mahdollisuudesta maksaa maksunsaajan käyttämässä valuutassa, jolloin
maksajan maksupalveluntarjoaja muuntaa valuutan myöhemmässä vaiheessa. Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot
on myös asetettava maksajan saataville pysyvällä välineellä maksutapahtuman käynnistämisen jälkeen.
5.
Maksajan maksupalveluntarjoajan on lähetettävä maksajalle sähköinen viesti, jossa on 1 kohdassa tarkoitetut
tiedot, kunkin maksajalle myöntämänsä samaan tiliin liittyvän maksukortin osalta ilman aiheetonta viivytystä sen
jälkeen, kun maksajan maksupalveluntarjoaja on saanut minkä tahansa muun unionin valuutan kuin maksajan tilin
valuutan määräisen maksutoimeksiannon, joka koskee käteisen nostamista pankkiautomaatista tai maksun
suorittamista myyntipisteessä.
Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, tällainen viesti lähetetään kerran kuukaudessa kaikkina
kuukausina, joiden aikana maksajan maksupalveluntarjoaja saa maksajalta saman valuutan määräisen maksutoi
meksiannon.
6.
Maksupalveluntarjoajan on sovittava maksupalvelunkäyttäjän kanssa, minkä yleisesti ja helposti saatavilla olevan
yhden tai useamman sähköisen viestintäkanavan kautta maksupalveluntarjoaja lähettää 5 kohdassa tarkoitetun viestin.
Maksupalveluntarjoajan on tarjottava maksupalvelunkäyttäjälle mahdollisuus kieltäytyä 5 kohdassa tarkoitettujen
sähköisten viestien vastaanottamisesta.
Kun maksupalvelunkäyttäjä ei ole kuluttaja, maksupalveluntarjoaja ja maksupalvelunkäyttäjä voivat sopia, että 5
kohtaa ja tätä kohtaa ei sovelleta tai ei sovelleta joiltain osin.
7.

Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot on annettava veloituksetta ja neutraalilla ja ymmärrettävällä tavalla.”

5) Lisätään artikla seuraavasti:
”3 b artikla
Valuutan muuntamisesta tilisiirtojen yhteydessä perittävät palvelumaksut
1.
Kun maksajan maksupalveluntarjoaja tarjoaa valuutanmuuntopalvelua direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 24
alakohdassa määritellyn tilisiirron yhteydessä ja kyseinen tilisiirto käynnistetään suoraan verkossa käyttäen maksupal
veluntarjoajan verkkosivustoa tai mobiilipankkisovellusta, maksupalveluntarjoajan on mainitun direktiivin 45 artiklan
1 kohdan ja 52 artiklan 3 alakohdan osalta ilmoitettava maksajalle ennen maksutapahtuman käynnistämistä selkeällä,
neutraalilla ja ymmärrettävällä tavalla tilisiirtoon sovellettavista valuutanmuuntopalveluista perittävät arvioidut
palvelumaksut.
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2.
Maksupalveluntarjoajan on ennen maksutapahtuman käynnistämistä ilmoitettava maksajalle selkeällä,
neutraalilla ja ymmärrettävällä tavalla maksajan tilin valuutassa tilisiirron arvioitu kokonaismäärä, mukaan lukien
mahdolliset tapahtumasta veloitettavat ja valuutan muuntamisesta perittävät palvelumaksut. Maksupalveluntarjoajan
on myös ilmoitettava maksunsaajalle siirrettävä arvioitu rahamäärä maksunsaajan käyttämän valuutan määräisenä.”
6) Korvataan 15 artikla seuraavasti:
”15 artikla
Uudelleentarkastelu
1.
Komissio esittää viimeistään 19 päivänä huhtikuuta 2022 Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan
keskuspankille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja vaikutuksista
ja sisällyttää siihen erityisesti seuraavat:
a) arviointi siitä, miten maksupalveluntarjoajat soveltavat tämän asetuksen 3 artiklaa, sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/518 (*);
b) arviointi jäsenvaltioiden kansallisten valuuttojen määräisten ja euromääräisten kansallisten ja rajatylittävien
maksujen määrän ja niistä perittävien palvelumaksujen kehityksestä asetuksen (EU) 2019/518 hyväksymisen
jälkeen;
c) arviointi tämän asetuksen 3 artiklan, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2019/518, vaikutuksesta
valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen ja muiden maksupalveluihin liittyvien palvelumaksujen
kehitykseen sekä maksajien että maksunsaajien kannalta;
d) arviointi arvioiduista vaikutuksista, joita olisi tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan muuttamisella siten, että sen
soveltamisalaan kuuluisivat kaikki jäsenvaltioiden valuutat;
e) arviointi siitä, miten valuutanmuuntopalvelujen tarjoajat soveltavat tietojenantovaatimuksia, joista säädetään
tämän asetuksen 3 a ja 3 b artiklassa ja direktiivin (EU) 2015/2366 45 artiklan 1 kohdan, 52 artiklan 3
alakohdan ja 59 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä, ja ovatko
kyseiset säännöt lisänneet valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen läpinäkyvyyttä;
f) arviointi siitä, onko valuutanmuuntopalvelujen tarjoajilla ollut ja missä määrin niillä on ollut vaikeuksia soveltaa
käytännössä tämän asetuksen 3 a ja 3 b artiklaa ja direktiivin (EU) 2015/2366 45 artiklan 1 kohdan, 52 artiklan
3 alakohdan ja 59 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi annettua kansallista lainsäädäntöä;
g) kustannus-hyötyanalyysi viestintäkanavista ja -tekniikoista, joita valuutanmuuntopalvelujen tarjoajat käyttävät tai
joita niillä on käytettävissään ja joilla voidaan edelleen parantaa valuutan muuntamisesta perittävien
palvelumaksujen läpinäkyvyyttä, sekä arviointi siitä, onko olemassa tiettyjä kanavia, joita maksupalveluntarjoajat
olisi velvoitettava tarjoamaan 3 a artiklassa tarkoitettujen tietojen lähettämistä varten; kyseiseen analyysiin on
sisällytettävä myös arviointi siitä, onko teknisesti mahdollista antaa tämän asetuksen 3 a artiklan 1 ja 3 kohdassa
tarkoitetut tiedot samanaikaisesti ennen kunkin maksutapahtuman käynnistämistä kaikista pankkiautomaatissa tai
myyntipisteessä tarjottavista valuutanmuuntovaihtoehdoista;
h) kustannus-hyötyanalyysi, joka koskee sitä, että maksajille annettaisiin mahdollisuus estää valuutanmuunto, jota
muu osapuoli kuin maksajan maksupalveluntarjoaja tarjoaa pankkiautomaatissa tai myyntipisteessä, ja muuttaa
asiaan liittyviä asetuksiaan ja valintojaan;
i) kustannus-hyötyanalyysi, joka koskee sitä, että maksajan maksupalveluntarjoaja velvoitettaisiin tapauksissa, joissa
se tarjoaa valuutanmuuntopalvelua yksittäisen maksutapahtuman yhteydessä, käyttämään kyseisen
maksutapahtuman selvitykseen tapahtuman käynnistämisen hetkellä sovellettua muuntokurssia.
2.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen on katettava ainakin ajanjakso 15 päivästä joulukuuta
2019 19 päivään lokakuuta 2021. Siinä on otettava huomioon erilaisten maksutapahtumien erityispiirteet ja tehtävä
ero etenkin pankkiautomaatissa ja myyntipisteessä käynnistettyjen tapahtumien välillä.
Kertomustaan valmistellessaan komissio voi käyttää tietoja, joita jäsenvaltiot ovat keränneet 1 kohdassa tarkoitettujen
seikkojen osalta.
(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/518, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, asetuksen (EY)
N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan
muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta (EUVL L 91, 29.3.2019, s. 36).”

2 artikla
1.
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
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Sitä sovelletaan 15 päivästä joulukuuta 2019 seuraavin poikkeuksin:

a) 1 artiklan 6 alakohtaa sovelletaan 18 päivästä huhtikuuta 2019;
b) 1 artiklan 4 ja 5 alakohtaa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 924/2009 3 a artiklan 1–4 kohdan ja 3 b artiklan osalta
19 päivästä huhtikuuta 2020;
c) 1 artiklan 4 alakohtaa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 924/2009 3 a artiklan 5 ja 6 kohdan osalta 19 päivästä
huhtikuuta 2021;
d) 1 artiklan 4 alakohtaa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 924/2009 3 a artiklan 7 kohdan osalta, siltä osin kuin se
koskee mainitun asetuksen 3 a artiklan 1–4 kohtaa, 19 päivästä huhtikuuta 2020;
e) 1 artiklan 4 alakohtaa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 924/2009 3 a artiklan 7 kohdan osalta, siltä osin kuin se
koskee mainitun asetuksen 3 a artiklan 5 ja 6 kohtaa, 19 päivästä huhtikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2019.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

A. TAJANI

G. CIAMBA
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/519,
annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019,
maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun
asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 167/2013 (3) säädettyjä luokkien T1 ja T2 ajoneuvojen
kuvauksia on tarpeen selventää siltä osin kuin on kyse kuljettajaa lähinnä olevan akselin sijainnista traktoreissa,
joissa on kääntyvä ohjauspaikka, ja painopisteen korkeuden laskentamenetelmästä. Luokan T2 ajoneuvojen
kuvauksissa olisi viitattava maailmanlaajuisesti sovellettaviin standardeihin, joissa määritetään traktorin
painopiste, jotta ajoneuvojen painopisteen korkeus voitaisiin määrittää tarkasti ja yhdenmukaisesti.

(2)

Tämän asetuksen ja sen nojalla hyväksyttävien delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten asianmukaisen
ja täysimääräisen täytäntöönpanon kannalta on erittäin tärkeää, että maataloudessa käytettävien traktoreiden
erilaiset ominaisuudet määritellään täsmällisesti niiden teknisten ominaisuuksien perusteella. Ottaen huomioon,
että asiaankuuluvilla kansainvälisillä foorumeilla, joiden osapuolena unioni on, käydään keskusteluja eri luokkien
määritelmistä, komission olisi otettava huomioon tämä työ, jotta voidaan estää teknisten vaatimusten ja
testausmenetelmien soveltamiselle aiheutuvat suhteettomat ja haitalliset vaikutukset sekä kielteiset vaikutukset
valmistajiin, erityisesti erityiskäyttöön tarkoitettujen traktoreiden osalta.

(3)

Asetuksessa (EU) N:o 167/2013 olisi tehtävä selväksi, että ilmauksella ”vaihdettavissa olevat koneet” tarkoitetaan
ilmausta ”vaihdettavissa olevat laitteet”, jotta voidaan varmistaa termien johdonmukainen käyttö koko asetuksessa.

(4)

Asetuksessa (EU) N:o 167/2013 säädetään, että maahantuojien on pidettävä itsellään jäljennös vaatimustenmukai
suustodistuksesta niistä tuotteista, jotka eivät ole kyseisen asetuksen mukaisia tai jotka aiheuttavat vakavan riskin.
Olisi selvennettävä, että tässä tarkoitetaan EU-tyyppihyväksyntätodistusta. Sen vuoksi kyseistä asetusta olisi
muutettava siten, että siinä viitataan oikeaan asiakirjaan.

(5)

Asetuksessa (EU) N:o 167/2013 säädetään, että EU-tyyppihyväksyntätodistuksessa on oltava liitteenä testien
tulokset. Olisi selvennettävä, että tässä tarkoitetaan testausselostesivua. Sen vuoksi kyseistä asetusta olisi
muutettava siten, että siinä viitataan oikeaan liitteeseen.

(6)

Asetuksessa (EU) N:o 167/2013 siirrettiin komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajaksi
21 päivään maaliskuuta 2018 saakka. Koska kyseisessä asetuksessa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä
vahvistetun tyyppihyväksyntämenettelyn erinäisiä osia on jatkuvasti tarpeen saattaa ajan tasalle etenkin niiden
mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen tai niiden korjaamiseksi, olisi siirretyn säädösvallan käyttämisaikaa
jatkettava ja säädettävä mahdollisuudesta jatkaa kyseistä aikaa ilman eri toimenpiteitä.

(1) EUVL C 440, 6.12.2018, s. 104.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 12. helmikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
4. maaliskuuta 2019.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 167/2013, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013, maa- ja metsätaloudessa
käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1).
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(7)

Asetuksessa (EU) N:o 167/2013 viitataan neuvoston direktiivin 74/347/ETY (4) kumoamiseen, vaikka siinä pitäisi
tämän sijasta viitata mainitun direktiivin kodifioineen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2008/2/EY (5) kumoamiseen. Kyseistä viittausta asetuksessa (EU) N:o 167/2013 olisi sen vuoksi muutettava.

(8)

Tällä asetuksella muutetaan asetusta (EU) N:o 167/2013 laajentamatta sen lainsäädännöllistä sisältöä, eivätkä
jäsenvaltiot voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, 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 asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden
tavoitteiden saavuttamiseksi.

(9)

Sen vuoksi asetus (EU) N:o 167/2013 olisi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttaminen
Muutetaan asetus (EU) N:o 167/2013 seuraavasti:
1) Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Tätä asetusta ei sovelleta vaihdettavissa oleviin laitteisiin, jotka ovat täysin irti maasta tiekuljetuksen aikana tai
jotka eivät voi kiertyä pystyakselinsa ympäri tiekuljetuksen aikana.”
2) Korvataan 4 artiklan 2 ja 3 alakohta seuraavasti:
”2) ’T1-luokkaan’ kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joiden kuljettajaa lähinnä olevan akselin pienin raideväli on
vähintään 1 150 mm, omamassa ajokuntoisena yli 600 kg ja maavara enintään 1 000 mm; traktoreissa, joissa
on kääntyvä ohjauspaikka (kääntyvä istuin ja ohjauspyörä), kuljettajaa lähinnä oleva akseli varustetaan
läpimitaltaan suurimmilla renkailla;
3) ’T2-luokkaan’ kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joiden pienin raideväli on alle 1 150 mm, omamassa
ajokuntoisena yli 600 kg ja maavara enintään 600 mm; jos traktorin painopisteen korkeusarvo (määriteltynä
ISO-standardin 789–6:1982 mukaisesti ja mitattuna maanpinnasta) jaettuna kaikkien akseleiden pienimpien
raidevälien keskiarvolla on yli 0,90, suurin rakenteellinen nopeus saa olla enintään 30 km/h;”
3) Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Maahantuojan on kymmenen vuoden ajan ajoneuvon markkinoille saattamisen jälkeen ja viiden vuoden ajan
järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön markkinoille saattamisen jälkeen pidettävä jäljennös EUtyyppihyväksyntätodistuksesta hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että 24
artiklan 10 kohdassa tarkoitetut hyväksyntäasiakirjat voidaan asettaa pyynnöstä näiden viranomaisten saataville.”
4) Korvataan 25 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) testausselostesivu;”
5) Korvataan 39 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
”Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan unionin alueella oleviin ajoneuvoihin, jotka valmistusaikanaan
kuuluivat voimassa olevan EU-tyyppihyväksynnän piiriin mutta joita ei ollut rekisteröity eikä otettu käyttöön ennen
mainitun EU-tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymistä.”
(4) Neuvoston direktiivi 74/347/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1974, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden
näkyvyysalueita ja tuulilasin pyyhkimiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 191, 15.7.1974, s. 5).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/2/EY, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, pyörillä varustettujen maatalous- ja
metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasinpyyhkimistä (EUVL L 24, 29.1.2008, s. 30).
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6) Korvataan 71 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2. Siirretään 17 artiklan 5 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 19 artiklan 6 kohdassa, 20 artiklan 8 kohdassa, 27
artiklan 6 kohdassa, 28 artiklan 6 kohdassa, 45 artiklan 4 kohdassa, 49 artiklan 3 kohdassa, 53 artiklan 12
kohdassa, 61 artiklassa ja 70 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi
22 päivästä maaliskuuta 2013. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei
Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden
päättymistä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään 22 päivänä kesäkuuta 2022 ja
yhdeksän kuukautta ennen kunkin seuraavan viiden vuoden kauden päättymistä.”
7) Korvataan 76 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1. Rajoittamatta tämän asetuksen 73 artiklan 2 kohdan soveltamista kumotaan direktiivit 76/432/ETY,
76/763/ETY, 77/537/ETY, 78/764/ETY, 80/720/ETY, 86/297/ETY, 86/298/ETY, 86/415/ETY, 87/402/ETY,
2000/25/EY, 2003/37/EY, 2008/2/EY, 2009/57/EY, 2009/58/EY, 2009/59/EY, 2009/60/EY, 2009/61/EY, 2009/63/EY,
2009/64/EY, 2009/66/EY, 2009/68/EY, 2009/75/EY, 2009/76/EY ja 2009/144/EY 1 päivästä tammikuuta 2016.”
2 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 19 päivänä maaliskuuta 2019.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

A. TAJANI

G. CIAMBA
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DIREKTIIVIT
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2019/520,
annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019,
sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien
tietojen rajatylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa
(uudelleenlaadittu)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan 1 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/52/EY (4) on muutettu huomattavilta osin. Koska mainittuun
direktiiviin on määrä tehdä uusia muutoksia, se olisi selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

(2)

Olisi toivottavaa, että sähköiset tietullijärjestelmät otetaan laajalti käyttöön jäsenvaltioissa ja naapurimaissa ja että
käytössä on mahdollisuuksien mukaan luotettavia, käyttäjäystävällisiä ja kustannustehokkaita järjestelmiä, jotka
vastaavat tulevan tiemaksupolitiikan tarpeita unionin tasolla ja tekniikan tulevaa kehitystä. Tämän vuoksi
sähköisistä tietullijärjestelmistä on tarpeen tehdä yhteentoimivia, jotta voitaisiin pienentää tietullien maksamisen
kustannuksia ja tietullien maksamiseen liittyviä rasitteita kaikkialla unionissa.

(3)

Yhteentoimivat sähköiset tietullijärjestelmät edistävät tietulleja koskevassa unionin oikeudessa vahvistettujen
tavoitteiden saavuttamista.

(4)

Yhteentoimimattomuus on merkittävä ongelma sähköisissä tietullijärjestelmissä, joissa perittävä tiemaksu liittyy
ajoneuvon kulkemaan etäisyyteen (etäisyysperusteiset tietullit) tai ajoneuvon kulkemiseen tietyn pisteen ohitse
(esimerkiksi alueperusteinen hinnoittelu). Tämän vuoksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuutta
koskevien säännösten pitäisi koskea ainoastaan kyseisiä järjestelmiä eikä niitä pitäisi soveltaa järjestelmiin, joissa
perittävä tiemaksu määräytyy sen ajan mukaan, jonka ajoneuvo viipyy tietullien kohteena olevan infrastruktuurin
piirissä (esimerkiksi aikaperusteiset järjestelmät, kuten vinjetit).

(5)

Tiemaksujen maksuvelvoitteen rajatylittävä valvonta unionissa on merkittävä ongelma kaikenlaisissa järjestelmissä,
olivatpa ne etäisyysperusteisia, alueperusteisia tai aikaperusteisia taikka sähköisiä tai manuaalisia. Tiemaksun
laiminlyömisen rajatylittävää valvontaa koskevan ongelman ratkaisemiseksi rajatylittävää tietojenvaihtoa koskevia
säännöksiä olisi tämän vuoksi sovellettava kaikkiin mainittuihin järjestelmiin.

(6)

Kansallisessa lainsäädännössä tiemaksun laiminlyöntiä koskeva rikkomus voidaan luokitella hallinnolliseksi
rikkomukseksi tai rikokseksi. Tätä direktiiviä olisi sovellettava rikkomuksen luokittelusta riippumatta.

(1) EUVL C 81, 2.3.2018, s. 181.
(2) EUVL C 176, 23.5.2018, s. 66.
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 14. helmikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
4. maaliskuuta 2019.
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/52/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, sähköisten tiemaksujärjestelmien
yhteentoimivuudesta yhteisössä (EUVL L 166, 30.4.2004, s. 124).
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(7)

Pysäköintimaksut olisi jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, koska niille ei ole johdonmukaista
luokittelua unionissa eikä niillä ole suoraa yhteyttä infrastruktuurin käyttöön.

(8)

Sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuus edellyttää
osatekijöiden välisten rajapintojen yhdenmukaistamista.

(9)

Teknologioiden ja rajapintojen yhdenmukaistamista olisi tuettava kehittämällä ja pitämällä yllä asiaankuuluvia,
syrjimättömästi kaikkien järjestelmätoimittajien käytettävissä olevia avoimia ja julkisia standardeja.

(10)

Jotta eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun, jäljempänä ’EETS’, tarjoajat voisivat ajoneuvolaitteillaan kattaa
vaadittavat viestintätekniikat, niiden olisi saatava hyödyntää muita ajoneuvossa jo olevia laitteisto- ja ohjelmisto
järjestelmiä, kuten satelliittinavigointijärjestelmiä ja mobiililaitteita, ja kytkeytyä niihin.

(11)

Kevyisiin ajoneuvoihin nykyisin sovellettavien sähköisten tietullijärjestelmien erityisominaisuudet olisi otettava
huomioon. Koska missään tällaisista sähköisistä tietullijärjestelmistä ei nykyisin käytetä satelliittipaikannusta tai
matkaviestintää, EETS-palveluntarjoajien olisi sallittava rajoitetun ajan tarjota kevyiden ajoneuvojen käyttäjille
ajoneuvolaitteita, jotka soveltuvat käytettäviksi ainoastaan 5,8 GHz:n mikroaaltotekniikan kanssa. Tämän
poikkeuksen ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden oikeuteen ottaa käyttöön satelliittiperusteisia tietullijärjestelmiä
kevyille ajoneuvolle.

(12)

Automaattiseen rekisterikilpien tunnistamiseen (ANPR) perustuvissa tietullijärjestelmissä tarvitaan enemmän
tietullitapahtumien manuaalisia tarkastuksia tukitoiminnoissa verrattuna ajoneuvolaitteisiin perustuviin
järjestelmiin. Ajoneuvolaitteita käyttävät järjestelmät ovat tehokkaampia laajoissa sähköisissä tietullikohteissa, ja
ANPR-teknologiaa käyttävät järjestelmät sopivat paremmin pieniin tietullikohteisiin, kuten kaupunkitulleihin,
joissa ajoneuvolaitteiden käytöstä koituisi suhteettomia kustannuksia tai hallinnollisia rasitteita. ANPR-teknologia
voi olla hyödyllinen erityisesti, kun se yhdistetään muihin tekniikoihin.

(13)

ANPR-tekniikoihin perustuviin ratkaisuihin liittyvä tekninen kehitys huomioon ottaen standardointielimiä olisi
kannustettava määrittelemään tarvittavat tekniset standardit.

(14)

EETS-palveluntarjoajien erityisiä oikeuksia ja velvollisuuksia olisi sovellettava yksiköihin, jotka todistavat
täyttäneensä tietyt vaatimukset ja jotka ovat rekisteröityneet EETS-palveluntarjoajiksi sijoittautumisjäsenval
tiossaan.

(15)

Keskeisten EETS-toimijoiden eli EETS-palveluntarjoajien, tietullioperaattoreiden ja EETS:n käyttäjien oikeudet ja
velvollisuudet olisi määriteltävä selvästi markkinoiden tasapuolisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

(16)

On erityisen tärkeää turvata EETS-palveluntarjoajien tietyt oikeudet, muun muassa oikeus kaupallisesti
arkaluonteisten tietojen suojeluun, antamatta tämän vaikuttaa kielteisesti tietullioperaattoreille ja EETS:n käyttäjille
tarjottavien palvelujen laatuun. Tietullioperaattorilta olisi erityisesti edellytettävä, että se ei paljasta kaupallisesti
arkaluonteisia tietoja EETS-palveluntarjoajan kilpailijoille. Niiden tietojen määrä ja tyyppi, joita EETS-palvelun
tarjoajat välittävät tietullioperaattoreille tietullien laskemista ja soveltamista varten tai EETS-palveluntarjoajien
EETS:n käyttäjien ajoneuvoihin soveltamien tietullien laskennan tarkistamiseksi, olisi rajoitettava ehdottomaan
minimiin.

(17)

EETS-palveluntarjoajien olisi edellytettävä toimivan täydessä yhteistyössä tietullioperaattoreiden kanssa näiden
valvontatoimissa sähköisten tietullijärjestelmien yleisen tehokkuuden kasvattamiseksi. Tämän vuoksi tietulliope
raattoreiden olisi sallittava pyytää EETS-palveluntarjoajalta ajoneuvoa ja EETS-palveluntarjoajan asiakkaana olevaa
ajoneuvon omistajaa tai haltijaa koskevia tietoja epäiltäessä tiemaksun laiminlyöntiä edellyttäen, että kyseisiä
tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin valvontaan.

(18)

Jotta EETS-palveluntarjoajat voivat syrjimättömästi kilpailla kaikista asiakkaista tietyssä EETS-tietullikohteessa, on
tärkeää antaa palveluntarjoajille mahdollisuus akkreditoitua kyseiseen tietullikohteeseen riittävän aikaisin, jotta ne
voivat tarjota palveluja käyttäjille tietullijärjestelmän ensimmäisestä käyttöpäivästä lähtien.

(19)

Tietullioperaattoreiden olisi annettava syrjimättömästi EETS-palveluntarjoajille pääsy niiden EETS-tietullikohteisiin.

(20)

Jotta taattaisiin avoimuus ja kaikille EETS-palveluntarjoajille oikeus tarjota syrjimättömin ehdoin EETS-palvelua
tietullikohteissa, tietullioperaattoreiden olisi julkaistava kaikki tarvittavat tiedot palvelun tarjontaa koskevista
oikeuksista EETS-tietullikohteen määrityksessä.
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(21)

Kaikkien tietulleja koskevien alennusten, joita jäsenvaltio tai tietullioperaattori tarjoaa ajoneuvolaitteiden
käyttäjille, olisi oltava avoimia, niistä olisi ilmoitettava julkisesti, ja niiden olisi oltava samoin edellytyksin EETSpalveluntarjoajien asiakkaiden saatavilla.

(22)

EETS-palveluntarjoajilla olisi oltava oikeus oikeudenmukaiseen korvaukseen, joka lasketaan avoimen,
syrjimättömän ja identtisen menetelmän mukaisesti.

(23)

Tietullioperaattoreiden olisi sallittava vähentää EETS-palveluntarjoajien korvauksesta sähköisen tietullijärjestelmän
EETS-palveluun liittyvien osien tarjoamisesta, toiminnasta ja ylläpidosta tietullioperaattoreille aiheutuvat
asianmukaiset kustannukset.

(24)

EETS-palveluntarjoajien olisi maksettava tietullioperaattorille kaikki asiakkailtaan perimät tietullit. EETS-palvelun
tarjoajia ei kuitenkaan pitäisi saattaa vastuuseen asiakkaidensa maksamattomista tietulleista, jos näillä on
käytössään ajoneuvolaite, joka on ilmoitettu tietullioperaattorille käytöstä poistetuksi.

(25)

Jos oikeussubjektilla, joka on tietullipalvelujen tarjoaja, on myös muita rooleja sähköisessä tietullijärjestelmässä tai
sillä on muita toimintoja, jotka eivät suoraan liity sähköiseen tietullien keräämiseen, oikeussubjektin olisi
edellytettävä pitävän kirjanpitoa, jonka pohjalta on mahdollista selkeästi erotella tietullipalvelujen tarjoamiseen
liittyvät tulot ja menot ja muihin toimintoihin liittyvät tulot ja menot, sekä toimittamaan pyynnöstä tiedot
kyseisistä tietullipalvelujen tarjoamiseen liittyvistä tuloista ja menoista asianomaiselle sovitteluelimelle tai lainkäyt
töelimelle. Tietullipalveluntarjoajan roolissa toteutettujen toimintojen ja muiden toimintojen väliset ristikkäistuet
eivät saisi olla sallittuja.

(26)

Käyttäjien olisi oltava mahdollisuus tilata EETS-palvelunsa miltä tahansa EETS-palveluntarjoajalta riippumatta
heidän kansalaisuudestaan, asuinjäsenvaltiostaan tai ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltiosta.

(27)

Kaksinkertaisten maksujen välttämiseksi ja oikeusvarmuuden tarjoamiseksi käyttäjille olisi katsottava, että käyttäjä
on täyttänyt velvoitteensa asianomaista tietullioperaattoria kohtaan maksettuaan tietullin EETS-palveluntarjoajalle.

(28)

Tietullioperaattoreiden ja EETS-palveluntarjoajien välisillä sopimussuhteilla olisi varmistettava muun muassa, että
tietullit maksetaan asianmukaisesti.

(29)

Tietullioperaattoreiden ja EETS-palveluntarjoajien välisten riitojen ratkaisemiseksi sopimusneuvottelujen ja
sopimussuhteen aikana olisi perustettava sovittelumenettely. Tietullioperaattoreiden ja EETS-palveluntarjoajien
olisi kuultava kansallisia sovitteluelimiä haettaessa ratkaisua riitaan, joka koskee oikeutta tarjota syrjimättömin
ehdoin EETS-palvelua tietullikohteissa.

(30)

Sovitteluelimillä olisi oltava valtuudet tarkistaa, että EETS-palveluntarjoajille määrätyt sopimusehdot ovat
syrjimättömiä. Niillä olisi erityisesti oltava valtuudet tarkistaa, että tietullioperaattorin EETS-palveluntarjoajille
tarjoama korvaus on tässä direktiivissä säädettyjen periaatteiden mukainen.

(31)

EETS:n käyttäjien liikennetiedot tarjoavat jäsenvaltioiden liikennepolitiikan kehittämisen kannalta olennaista
tietoa. Siksi jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pyytää tietullipalvelujen tarjoajilta, mukaan lukien EETSpalveluntarjoajat, tällaisia tietoja sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti liikennepolitiikkojen suunnitte
lemiseksi ja liikenteen hallinnan kehittämiseksi tai muuhun valtion ei-kaupalliseen käyttöön.

(32)

Tarvitaan puitteet, joissa säädetään tiettyä EETS-tietullikohdetta koskevat EETS-palveluntarjoajien akkreditointime
nettelyt ja joilla taataan tasapuolinen markkinoille pääsy turvaamalla samalla asianmukainen palvelutaso. EETStietullikohteen määrityksessä olisi vahvistettava yksityiskohtaisesti menettely, jolla EETS-tietullikohteelle
akkreditoidaan EETS-palveluntarjoaja, ja erityisesti menettely, jolla tarkistetaan yhteentoimivuuden osatekijöiden
eritelmien mukaisuus ja käyttöönsoveltuvuus. Menettelyn olisi oltava sama kaikille EETS-palveluntarjoajille.

(33)

Jäsenvaltioiden olisi koottava kaikki EETS:ää koskevat tärkeät tiedot ja julkaistava ne julkisesti saatavilla olevissa
kansallisissa rekistereissä, jotta varmistetaan, että tiedot ovat vaivattomasti EETS-markkinoiden toimijoiden
käytettävissä.

L 91/48

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

29.3.2019

(34)

Teknisen kehityksen mahdollistamiseksi on tärkeää, että tietullioperaattoreilla on mahdollisuus uusien tietullitek
niikoiden tai -konseptien testaamiseen. Tällaisten testien olisi kuitenkin oltava rajallisia, ja EETS-palveluntarjoajilta
ei pitäisi edellyttää niihin osallistumista. Komission olisi oltava mahdollisuus olla antamatta lupaa tällaisiin
testeihin, jos ne voisivat haitata tavallisten sähköisten tietullijärjestelmien tai EETS:n asianmukaista toimintaa.

(35)

Suuret erot sähköisten tietullijärjestelmien teknisissä eritelmissä saattavat haitata sähköisten tietullien EU:n
laajuisen yhteentoimivuuden saavuttamista ja näin vaikuttaa nykyisen tilanteen jatkumiseen, jossa käyttäjät
tarvitsevat useita ajoneuvolaitteita maksaakseen tietulleja unionissa. Tämä tilanne heikentää kuljetusten
tehokkuutta, tietullijärjestelmien kustannustehokkuutta ja liikennepoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Tämän
tilanteen taustalla oleviin ongelmiin olisi näin ollen puututtava.

(36)

Vaikka rajatylittävä yhteentoimivuus paraneekin kaikkialla unionissa, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteena
on mahdollistaa matkustaminen koko unionissa ainoastaan yhden ajoneuvolaitteen kera. Näin ollen, jotta
vältetään hallinnolliset rasitteet ja tienkäyttäjille koituvat kustannukset, on tärkeää, että komissio laatii etenemis
suunnitelman tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja ihmisten ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi
unionissa, ilman että se vaikuttaa kielteisesti kilpailuun markkinoilla.

(37)

EETS on markkinaperusteinen palvelu, ja sen vuoksi EETS-palveluntarjoajia ei pitäisi velvoittaa tarjoamaan
palvelujaan kaikkialla unionissa. Käyttäjien etua ajatellen EETS-palveluntarjoajien olisi kuitenkin katettava kaikki
EETS-tietullikohteet niissä jäsenvaltioissa, joissa ne päättävät tarjota palvelujaan. Lisäksi komission olisi arvioitava,
johtaako EETS-palveluntarjoajille myönnetty jousto pienten tai syrjäisten EETS-tietullikohteiden joutumiseen
EETS-järjestelmän ulkopuolelle, ja todetessaan näin tapahtuvan ryhdyttävä tarvittaessa toimiin.

(38)

EETS-tietullikohteen määrityksessä olisi kuvattava yksityiskohtaisesti kaupalliset toimintaedellytykset EETSpalveluntarjoajien toiminnoille kyseisessä EETS-tietullikohteessa. Siinä olisi erityisesti kuvattava menetelmä, jota
käytetään EETS-palveluntarjoajien korvauksen laskemisessa.

(39)

Kun otetaan käyttöön uusi sähköinen tietullijärjestelmä tai olemassa olevaa järjestelmää muutetaan olennaisesti,
tietullioperaattorin olisi julkaistava EETS-tietullikohteita koskevat uudet tai päivitetyt määritykset riittävän ajoissa,
jotta EETS-palveluntarjoajat voidaan akkreditoida tai uudelleenakkreditoida järjestelmään viimeistään kuukautta
ennen toiminnan aloittamista. Tietullioperaattorin olisi suunniteltava EETS-palveluntarjoajien akkreditointi- tai
uudelleenakkreditointimenettely siten, että menettely voidaan saattaa päätökseen viimeistään kuukautta ennen
uuden tai olennaisesti muutetun järjestelmän toiminnan aloittamista, ja noudatettava sitä. Tietullioperaattoreiden
olisi suoritettava oma osuutensa suunnitellussa menettelyssä sellaisena kuin se on määritelty EETS-tietullikohteen
määrityksessä.

(40)

Tietullioperaattoreiden ei pitäisi pyytää tai vaatia EETS-palveluntarjoajilta mitään erityisiä teknisiä ratkaisuja, jotka
voisivat vaarantaa yhteentoimivuuden muiden EETS-tietullikohteiden kanssa ja EETS-palveluntarjoajan olemassa
olevien yhteentoimivuuden osatekijöiden kanssa.

(41)

EETS:llä on mahdollista vähentää huomattavasti kansainvälisten maantieliikenteen harjoittajien ja kuljettajien
hallinnollisia kustannuksia ja rasitteita.

(42)

EETS-palveluntarjoajien olisi voitava laskuttaa EETS-käyttäjiä. Tietullioperaattoreiden olisi kuitenkin voitava
pyytää, että laskut lähetetään niiden puolesta ja nimissä, koska laskuttamisella suoraan EETS-palveluntarjoajan
nimissä voi tietyissä EETS-tietullikohteissa olla kielteisiä hallinnollisia ja verotuksellisia vaikutuksia.

(43)

Kunkin jäsenvaltion, jolla on vähintään kaksi EETS-tietullikohdetta, olisi nimettävä yhteystoimisto niitä EETSpalveluntarjoajia varten, jotka haluavat tarjota EETS-palvelua sen alueella, jotta voidaan helpottaa niiden
yhteydenpitoa tietullioperaattoreihin.

(44)

Sähköisten tietullijärjestelmien ja muiden palvelujen, kuten älykkäiden ja yhteentoimivien liikennejärjestelmien
(C-ITS), sovelluksissa käytetään samanlaisia tekniikoita ja vierekkäisiä taajuuskaistoja ajoneuvojen välisessä ja
ajoneuvon ja infrastruktuurin välisessä lyhyen kantaman viestinnässä. Tulevaisuudessa olisi suotavaa tutkia
mahdollisuutta soveltaa muita uusia tekniikoita sähköisiin tietulleihin, kun niiden kustannukset, hyödyt, tekniset
esteet ja mahdolliset ratkaisut niiden poistamiseksi on perinpohjaisesti arvioitu. On tärkeää toteuttaa
toimenpiteitä, joilla olemassa olevia investointeja 5,8 GHz:n mikroaaltotekniikkaan suojataan muiden
tekniikoiden aiheuttamilta häiriöiltä.

(45)

Rajoittamatta valtiontuki- ja kilpailulainsäädännön soveltamista jäsenvaltioiden
toimenpiteitä, joilla edistetään tietullien sähköistä keräämistä ja laskutusta.
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(46)

Kun standardointielimet tarkistavat EETS:n kannalta merkityksellisiä standardeja, olisi vahvistettava tarvittavat
siirtymäjärjestelyt, jotta voidaan varmistaa EETS:n jatkuvuus sekä standardien tarkistamisen aikaan jo käytössä
olevien yhteentoimivuuden osatekijöiden yhteensopivuus tietullijärjestelmien kanssa.

(47)

EETS:n olisi mahdollistettava intermodaalisuuden kehittyminen pyrkien samalla ”käyttäjä maksaa”- ja ”saastuttaja
maksaa” -periaatteiden noudattamiseen.

(48)

Sähköisten tietullijärjestelmien jatkokehittämistä sekä ”käyttäjä maksaa”- ja ”saastuttaja maksaa” -periaatteiden
laajempaa soveltamista unionin teillä haittaavat sähköisten tietullijärjestelmien maksuja laistavien ulkomaisten
kuljettajien tunnistamisen ongelmat, ja sen vuoksi on tarpeen löytää keino näiden henkilöjen tunnistamiseen ja
heidän henkilötietojensa käsittelyyn.

(49)

Johdonmukaisuuden ja resurssien käytön tehokkuuden vuoksi tiemaksun laiminlyöjiä ja heidän ajoneuvojaan
koskevien tietojen vaihtamista koskevassa järjestelmässä olisi käytettävä samoja välineitä kuin Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/413 (5) säädetyssä järjestelmässä liikenneturvallisuuteen liittyviä
liikennerikkomuksia koskevien tietojen vaihtamiseksi.

(50)

Joissakin jäsenvaltioissa tiemaksun laiminlyönnin todetaan tapahtuneen vasta, kun käyttäjälle on ilmoitettu
velvoitteesta maksaa tiemaksu. Koska tämä direktiivi ei yhdenmukaista jäsenvaltioiden lainsäädäntöä tältä osin,
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus soveltaa tätä direktiiviä käyttäjien ja ajoneuvojen tunnistamiseen
ilmoitusta varten. Edellä mainitun laajennetun soveltamisen olisi kuitenkin oltava mahdollista ainoastaan, jos
tietyt ehdot täyttyvät.

(51)

Tiemaksun laiminlyönnin johdosta käynnistettäviä jatkotoimia ei ole yhdenmukaistettu unionissa. Usein
tunnistetulle tienkäyttäjälle annetaan mahdollisuus maksaa tiemaksu tai muu kiinteä korvaava summa suoraan
tiemaksun perimisestä vastaavalle yksikölle ennen kuin jäsenvaltioiden viranomaiset käynnistävät muita,
hallinnollisia tai rikosoikeudellisia menettelyjä. On tärkeää, että tällainen tehokas menettely tiemaksun
laiminlyönnin päättämiseksi on kaikkien tienkäyttäjien käytettävissä samoin ehdoin. Tätä varten jäsenvaltioiden
olisi voitava toimittaa tiemaksun perimisestä vastaavalle yksikölle tiedot, jotka ovat tarpeen ajoneuvon, jonka
osalta tiemaksu on laiminlyöty, ja sen omistajan tai haltijan tunnistamiseksi, edellyttäen, että varmistetaan
asianmukainen henkilötietojen suoja. Tähän liittyen jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että asianomaisen yksikön
antaman maksumääräyksen noudattaminen päättää tiemaksun laiminlyönnin.

(52)

Joissakin jäsenvaltioissa ajoneuvolaitteen puuttumista tai toimintahäiriötä pidetään tiemaksun laiminlyöntinä, jos
tiemaksut voidaan maksaa vain ajoneuvolaitetta käyttäen.

(53)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle tiedot ja data, jotka ovat tarpeen tiemaksun laiminlyöjiä koskevien
tietojen vaihtamiseen käytettävien järjestelmien tehokkuuden ja toimivuuden arvioimiseksi. Komission olisi
arvioitava saadut tiedot ja data sekä ehdotettava tarvittaessa muutoksia tähän direktiiviin.

(54)

Kun komissio analysoi mahdollisia toimenpiteitä tiemaksujen maksuvelvoitteen rajatylittävän valvonnan
helpottamiseksi edelleen unionissa, sen olisi arvioitava kertomuksessaan myös tarvetta jäsenvaltioiden
keskinäiseen avunantoon.

(55)

Tiemaksujen maksuvelvoitteen valvontaan, ajoneuvon, jonka osalta tiemaksun laiminlyönnin todettiin
tapahtuneen, ja sen omistajan tai haltijan tunnistamiseen sekä käyttäjää koskevan tiedon keräämiseen sen
varmistamiseksi, että tietullioperaattori noudattaa velvollisuuksiaan veroviranomaisia kohtaan, liittyy
henkilötietojen käsittelyä. Se olisi tehtävä noudattaen unionin sääntöjä, joista säädetään muun muassa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (6), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU)
2016/680 (7) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/58/EY (8). Oikeus henkilötietojen suojaan
tunnustetaan yksiselitteisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa.

(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/413, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, liikenneturvallisuuteen liittyviä
liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta (EUVL L 68, 13.3.2015, s. 9).
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta
henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden
suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista
tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja
yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).
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(56)

Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden vapauteen vahvistaa sääntöjä tieinfrastruktuurin käyttöä koskevista
maksuista ja verotuksesta.

(57)

Ajoneuvoja, joiden osalta tiemaksu on laiminlyöty, ja niiden omistajia tai haltijoita koskevan rajatylittävän
tiedonvaihdon helpottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla liitettä
I muutetaan unionin oikeuden muutosten huomioon ottamiseksi. Komissiolle olisi myös siirrettävä valta hyväksyä
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia
delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan ajoneuvojen luokittelun yksityiskohdat sovellettavia tariffijärjestelmiä
varten, määritellään tarkemmin EETS:n käyttäjien velvoitteet, jotka koskevat tietojen antamista EETS-palveluntar
joajalle ja ajoneuvolaitteiden käyttöä ja käsittelyä, vahvistetaan vaatimukset turvallisuutta ja terveyttä, palvelun
luotettavuutta ja jatkuvuutta, ympäristönsuojelua, teknistä yhteensopivuutta, turvallisuutta ja yksityisyyttä sekä
toimintaa ja hallintaa koskeville yhteentoimivuuden osatekijöille, vahvistetaan yleiset infrastruktuurivaatimukset
yhteentoimivuuden osatekijöille ja vahvistetaan vähimmäisperusteet ilmoitettujen laitosten kelpoisuudelle. On
erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla,
ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä
toimielinten välisessä sopimuksessa (9) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa
tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa
valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(58)

Tämän direktiivin täytäntöönpano edellyttää yhdenmukaisia ehtoja teknisten eritelmien ja hallinnollisten
määritelmien soveltamiselle otettaessa käyttöön EETS-toimijoita koskevia menettelyjä ja niiden välisiä rajapintoja
jäsenvaltioissa, jotta yhteentoimivuus helpottuu ja varmistetaan, että kansalliset tietullien keräämisjärjestelmien
markkinat toimivat toisiaan vastaavien sääntöjen mukaisesti. Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin
yhdenmukainen täytäntöönpano ja määrittää nämä tekniset eritelmät ja hallinnolliset määritelmät, komissiolle
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 182/2011 (10) mukaisesti.

(59)

Tällä direktiivillä ei pitäisi olla vaikutusta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä III olevassa B osassa
olevaa määräaikaa, jonka kuluessa niiden on saatettava siinä mainittu direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

(60)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa
tunnustettuja periaatteita, erityisesti henkilötietojen suojaa.

(61)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (11)
28 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:
I LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Kohde ja soveltamisala
1.

Tässä direktiivissä säädetään edellytyksistä, jotka ovat tarpeen seuraavia tarkoituksia varten:

a) jotta varmistetaan sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuus koko unionin tieverkostossa, moottoriteillä
kaupungeissa ja kaupunkien välillä, valtateillä ja kantateillä sekä erilaisissa rakenteissa, kuten tunneleissa tai silloilla, ja
losseilla; ja
b) jotta helpotetaan ajoneuvojen rekisteröintitietojen rajatylittävää vaihtamista ajoneuvoista, joiden osalta minkä tahansa
tyyppisiä tiemaksuja on laiminlyöty unionissa, ja niiden omistajista tai haltijoista.
Toissijaisuusperiaatteen noudattamiseksi tämän direktiivin soveltaminen ei rajoita jäsenvaltioiden päätöksiä periä
tiemaksuja tietynlaisilta ajoneuvoilta ja määrittää tällaisten maksujen taso sekä tarkoitus, jota varten niitä kerätään.
(9) EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen
toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
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Tämän direktiivin 3 ja 22 artiklaa ei sovelleta:

a) tietullijärjestelmiin, jotka eivät ole 2 artiklan 10 alakohdassa tarkoitettuja sähköisiä tietullijärjestelmiä; ja
b) pieniin, yksinomaan paikallisiin tietullijärjestelmiin, joissa 3–22 artiklan vaatimusten noudattamisesta aiheutuvat
kustannukset olisivat suhteettoman korkeat hyötyihin nähden.
3.

Tätä direktiiviä ei sovelleta pysäköintimaksuihin.

4.
Sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuus unionissa on tavoite, jonka saavuttamiseen on käytettävä
eurooppalaista sähköistä tietullipalvelua (EETS), jolla täydennetään jäsenvaltioiden kansallisia sähköisiä tietullipalveluja.
5.
Jos kansallinen laki edellyttää, että käyttäjälle on ilmoitettava maksuvelvoitteesta ennen kuin tiemaksun
laiminlyönti voidaan todeta, jäsenvaltiot voivat soveltaa tätä direktiiviä myös ajoneuvon omistajan tai haltijan
tunnistamiseen ja itse ajoneuvon tunnistamiseen ilmoitusta varten ainoastaan, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
a) muita keinoja tunnistaa ajoneuvon omistaja tai haltija ei ole; ja
b) ilmoittaminen maksuvelvoitteesta ajoneuvon omistajalle tai haltijalle on kansallisen lain mukaisesti tiemaksun maksu
menettelyn pakollinen vaihe.
6.
Jos jäsenvaltio soveltaa 5 kohtaa, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että viranomaiset
toteuttavat mahdolliset jatkotoimet, jotka liittyvät velvoitteeseen maksaa tiemaksu. Tämän direktiivin viittaukset
tiemaksujen laiminlyömiseen sisältävät 5 kohdassa tarkoitetut tapaukset, jos jäsenvaltio, jossa maksun laiminlyönti
tapahtuu, soveltaa kyseistä kohtaa.

2 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä tarkoitetaan:
1) ’tietullijärjestelmällä’ palvelua, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää ajoneuvoa yhdessä tai useammassa EETS-tietulli
kohteessa yhden ainoan sopimuksen perusteella ja tarvittaessa yhdellä ajoneuvolaitteella, ja johon kuuluvat:
a) tarpeen mukaan räätälöidyn ajoneuvolaitteen tarjoaminen käyttäjille ja sen toiminnan ylläpitäminen;
b) sen takaaminen, että tietullioperaattorille maksetaan käyttäjältä veloitettava tietulli;
c) maksuvälineen tarjoaminen käyttäjälle tai olemassa olevan maksuvälineen hyväksyminen;
d) tietullin periminen käyttäjältä;
e) asiakassuhteiden hoitaminen käyttäjään; ja
f) tietullijärjestelmien turvallisuutta ja yksityisyyttä koskevien täytäntöönpaneminen ja noudattaminen;
2) ’tietullipalvelujen tarjoajalla’ oikeussubjektia, joka tarjoaa tietullipalveluja yhdessä tai useammassa EETS-tietulli
kohteessa yhdelle tai useammalle ajoneuvoluokalle;
3) ’tietullioperaattorilla’ julkista tai yksityistä yksikköä, joka perii tietulleja EETS-tietullikohteessa liikkuvilta
ajoneuvoilta;
4) ’järjestelmästä vastaisuudessa vastaavalla tietullioperaattorilla’ julkista tai yksityistä yksikköä, joka on nimetty
toimimaan tietullioperaattorina tulevaisuudessa toimintansa aloittavassa EETS-tietullikohteessa;
5) ’eurooppalaisella sähköisellä tietullipalvelulla (EETS)’ tietullipalvelua, jota EETS-palveluntarjoaja tarjoaa EETS:n
käyttäjälle yhdessä tai useammassa EETS-tietullikohteessa sopimuksen perusteella;
6) ’EETS-palveluntarjoajalla’ yksikköä, joka tarjoaa erillisen sopimuksen perusteella EETS:n käyttäjälle EETS:n
käyttömahdollisuuden, siirtää tietullit asianomaiselle tietullioperaattorille ja joka on rekisteröity sijoittautumisjäsen
valtiossaan;
7) ’EETS:n käyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on EETS-palveluntarjoajan kanssa sopimus EETS:n
käyttämisestä;
8) ’EETS-tietullikohteella’ tietä, tieverkostoa taikka rakennetta, kuten siltaa tai tunnelia, tai lossia, jossa tietulleja
kerätään käyttäen sähköistä tietullijärjestelmää;
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9) ’EETS-vaatimusten mukaisella järjestelmällä’ sähköisen tietullijärjestelmän osia, joita tarvitaan nimenomaan EETSpalveluntarjoajien ottamiseksi järjestelmään ja EETS:n toimintaa varten;
10) ’sähköisellä tietullijärjestelmällä’ tietullien keräämisjärjestelmää, jossa käyttäjän velvollisuus maksaa tietulli tulee
voimaan ajoneuvon sijainnin automaattisella paikantamisella tietylle alueelle ja on yhteydessä siihen; tässä käytetään
etäyhteyttä ajoneuvon ajoneuvolaitteeseen tai automaattista rekisterikilpien tunnistamista;
11) ’ajoneuvolaitteilla’ laitteisto- ja ohjelmistokomponenttien kokonaisuutta, jota käytetään osana tietullipalvelua ja joka
on asennettu ajoneuvoon tai joka on ajoneuvossa tietojen keräämistä, tallentamista, käsittelyä, vastaanottamista ja
lähettämistä varten joko erillisenä laitteena tai ajoneuvoon integroituna järjestelmänä;
12) ’pääasiallisella palveluntarjoajalla’ tietullipalvelujen tarjoajaa, jolla on erityisiä velvoitteita, kuten velvoite allekirjoittaa
sopimuksia kaikkien halukkaiden käyttäjien kanssa, tai erityisiä oikeuksia, kuten erityinen korvaus tai taattu
pitkäaikainen sopimus, ja jonka oikeudet ja velvoitteet ovat erilaisia kuin muilla palveluntarjoajilla;
13) ’yhteentoimivuuden osatekijällä’ sellaista EETS:ään kuuluvan tai siihen liitettäväksi tarkoitetun laitteen perusosaa,
osien ryhmää, osakokonaisuutta tai kokonaisuutta, josta palvelun yhteentoimivuus on suoraan tai epäsuorasti
riippuvainen; näitä voivat olla aineellisten esineiden lisäksi myös aineettomat hyödykkeet kuten tietokoneohjelmat;
14) ’käyttöönsoveltuvuudella’ yhteentoimivuuden osatekijän kykyä ylläpitää määrättyä suoritustasoa käytössä, kun se
toimii tarkoituksensa mukaisesti osana EETS:ää suhteessa tietullioperaattorin järjestelmään;
15) ’tietullin perustiedoilla’ vastuullisen tietullioperaattorin määrittelemiä tietoja, jotka tarvitaan tietullin määrittämiseksi
tietyssä tietullikohteessa liikkuvalle ajoneuvolle ja tietullitapahtuman suorittamiseksi;
16) ’tietulli-ilmoituksella’ tietullipalvelujen tarjoajan ja tietullioperaattorin keskenään sopimassa muodossa tietulliope
raattorille tehtävää ilmoitusta, joka vahvistaa ajoneuvon läsnäolon EETS-tietullikohteessa;
17) ’ajoneuvon luokitusperusteilla’ ajoneuvotietoja, joiden mukaisesti tietullit lasketaan tietullin perustietojen perusteella;
18) ’taustajärjestelmällä’ tietullioperaattorin, yhteentoimivuuskeskuksen perustaneiden tietullioperaattoreiden ryhmän tai
EETS-palveluntarjoajan käyttämää sähköistä keskusjärjestelmää, jonka avulla kerätään, käsitellään ja lähetetään
tietoja sähköisessä tietullijärjestelmässä;
19) ’olennaisesti muutetulla järjestelmällä’ olemassa olevaa sähköistä tietullijärjestelmää, johon on tehty tai tehdään
muutos, joka edellyttää muutoksia EETS-palveluntarjoajien toiminnassa oleviin yhteentoimivuuden osatekijöihin,
kuten taustajärjestelmien rajapintojen uudelleenohjelmointia tai mukauttamista, siinä määrin, että tarvitaan uudellee
nakkreditointi;
20) ’akkreditoinnilla’ tietullioperaattorin määrittämää ja ohjaamaa prosessia, joka EETS-palveluntarjoajan on käytävä läpi
ennen kuin sille annetaan lupa tarjota EETS-palveluja EETS-tietullikohteessa;
21) ’tietullilla’ tai ’tiemaksulla’ maksua, joka tienkäyttäjän on maksettava tietyn tien, tieverkoston taikka rakenteen, kuten
sillan tai tunnelin, tai lossin, käyttämisestä;
22) ’tiemaksun laiminlyönnillä’ rikkomusta, joka koostuu siitä, että tienkäyttäjä ei maksa tiemaksua jäsenvaltiossa, siten
kuin se määritellään kyseisen jäsenvaltion asiaa koskevissa kansallisissa säännöksissä;
23) ’rekisteröintijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa tiemaksuvelvollinen ajoneuvo on rekisteröity;
24) ’kansallisella yhteyspisteellä’ ajoneuvojen rekisteritietojen rajatylittävään vaihtamiseen nimettyä toimivaltaista
jäsenvaltion viranomaista;
25) ’automaattisella haulla’ menettelyä, jolla verkon välityksellä voidaan tehdä hakuja yhden, useamman tai kaikkien
jäsenvaltioiden tietokannoista;
26) ’ajoneuvolla’ kaikkia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja tai ajoneuvoyhdistelmiä, joita käytetään tai jotka on tarkoitettu
käytettäväksi henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen maanteillä;
27) ’ajoneuvon haltijalla’ henkilöä, jonka nimiin ajoneuvo on rekisteröity, siten kuin se määritellään rekisteröin
tijäsenvaltion lainsäädännössä;
28) ’raskaalla ajoneuvolla’ ajoneuvoa, jonka suurin sallittu massa on suurempi kuin 3,5 tonnia;
29) ’kevyellä ajoneuvolla’ ajoneuvoa, jonka suurin sallittu massa on enintään 3,5 tonnia;
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3 artikla
Tekniset ratkaisut
1.
Kaikkien uusien sähköisten tietullijärjestelmien, jotka edellyttävät ajoneuvolaitteiden asennusta tai käyttöä, on
perustuttava yhteen tai useampaan seuraavassa luetelluista tekniikoista sähköisen tietullien keräämisen hoitamiseksi:
a) satelliittipaikannus;
b) matkaviestintä;
c) 5,8 GHz:n mikroaaltotekniikka.
Olemassa olevien sähköisten tietullijärjestelmien, jotka edellyttävät ajoneuvolaitteen asentamista tai käyttöä ja joissa
käytetään muuta tekniikkaa, on oltava tämän kohdan ensimmäisen alakohdan vaatimusten mukaisia, jos tehdään
merkittäviä teknisiä parannuksia.
2.
Komissio pyytää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/1535 (12) säädettyä menettelyä
noudattaen asianmukaisia standardointielimiä hyväksymään nopeasti sähköisiin tietullijärjestelmiin sovellettavat
standardit 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa lueteltujen tekniikkojen ja ANPR-tekniikan osalta sekä ajantasaistamaan
ne tarvittaessa. Komissio pyytää standardointielimiä varmistamaan yhteentoimivuuden osatekijöiden jatkuvan yhteenso
pivuuden.
3.
Ajoneuvolaitteiden, jotka käyttävät satelliittipaikannustekniikkaa ja jotka saatetaan markkinoille 19 päivän
lokakuuta 2021 jälkeen, on oltava yhteensopivia Galileon ja Euroopan geostationaarisen navigointilisäjärjestelmän
(EGNOS) paikannuspalvelujen kanssa.
4.
Rajoittamatta 6 kohdan soveltamista EETS-palveluntarjoajien on annettava EETS-käyttäjien saataville ajoneuvolaite,
jota voidaan käyttää jäsenvaltioissa kulloinkin käytössä olevissa sähköisissä tietullijärjestelmissä, joissa käytetään 1
kohdan ensimmäisessä alakohdassa lueteltuja tekniikoita, ja joka on yhteentoimiva ja pystyy viestimään näiden
järjestelmien kanssa.
5.
Ajoneuvolaitteessa voidaan käyttää sen omia laitteistoja ja ohjelmistoja, osia muista ajoneuvossa olevista
laitteistoista ja ohjelmistoista tai molempia. Ajoneuvolaite voi käyttää viestimiseen muiden ajoneuvossa olevien laitteisto
järjestelmien kanssa muita kuin 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa lueteltuja tekniikoita sillä edellytyksellä, että
turvallisuus, palvelun laatu ja yksityisyys varmistetaan.
EETS-ajoneuvolaitetta saa käyttää myös muihin palveluihin kuin tietullipalveluihin sillä edellytyksellä, etteivät ne haittaa
tietullipalveluja missään EETS-tietullikohteessa.
6.
Rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta ottaa käyttöön satelliittipaikannukseen tai matkaviestintään perustuvia
kevyiden ajoneuvojen sähköisiä tietullijärjestelmiä EETS-palveluntarjoajat saavat 31 päivään joulukuuta 2027 saakka
tarjota kevyiden ajoneuvojen käyttäjille ajoneuvolaitteita, jotka soveltuvat käytettäviksi ainoastaan 5,8 GHz:n mikroaalto
tekniikan kanssa käytettäviksi EETS-tietullikohteissa, joissa ei vaadita satelliittipaikannuksen tai matkaviestintätekniikan
käyttöä.
II LUKU
EETS:N YLEISET PERIAATTEET

4 artikla
EETS-palveluntarjoajien rekisteröiminen
Jokaisen jäsenvaltion on luotava menettely EETS-palveluntarjoajien rekisteröintiin. Rekisteröinti myönnetään yksiköille,
jotka ovat sijoittautuneet jäsenvaltion alueelle, jotka pyytävät rekisteröintiä ja jotka voivat osoittaa täyttävänsä seuraavat
vaatimukset:
a) niillä on EN ISO 9001 -sertifikaatti tai vastaava;
b) niillä on tekniset laitteet ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai sertifikaatti, jolla todistetaan, että yhteentoi
mivuuden osatekijät ovat eritelmien mukaisia;
c) niillä on pätevyys sähköisten tietullipalvelujen tarjoamisessa tai muilla asiaankuuluvilla aloilla;
d) niillä on asianmukainen vakavaraisuus;
e) niillä on jatkuva ja kattava riskinhallintasuunnitelma, joka auditoidaan vähintään joka toinen vuosi; ja
f) niillä on hyvä maine.
(12) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja
tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241,
17.9.2015, s. 1).
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5 artikla
EETS-palveluntarjoajien oikeudet ja velvollisuudet
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden rekisteröimät EETSpalveluntarjoajat tekevät vähintään neljän jäsenvaltion kaikki EETS-tietullikohteet kattavat EETS-sopimukset 36
kuukauden kuluessa niiden 4 artiklan mukaisesta rekisteröinnistä. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että EETS-palveluntarjoajat tekevät sopimuksia, jotka kattavat kaikki EETS-tietullikohteet tietyssä
jäsenvaltiossa, 24 kuukauden kuluessa ensimmäisen sopimuksen tekemisestä kyseisessä jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta
niitä EETS-tietullikohteita, joista vastaavat tietullioperaattorit eivät noudata 6 artiklan 3 kohtaa.
2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden rekisteröimät EETSpalveluntarjoajat pitävät palvelua yllä jatkuvasti kaikissa EETS-tietullikohteissaan sen jälkeen, kun ne ovat solmineet
kohteista sopimukset. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tilanteessa, jossa
EETS-palveluntarjoaja ei pysty pitämään palvelua yllä jossakin EETS-tietullikohteessa, koska tietullioperaattori ei noudata
tätä direktiiviä, EETS-palveluntarjoaja palauttaa palvelun kyseisessä EETS-tietullikohteessa mahdollisimman pian.
3.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden rekisteröimät EETSpalveluntarjoajat julkaisevat tietoa EETS-tietullikohteista, joissa ne pitävät palvelua yllä, ja niiden mahdollisista
muutoksista sekä kuukauden kuluessa rekisteröimisestä yksityiskohtaiset suunnitelmat palvelunsa mahdollisesta
laajentamisesta muihin EETS-tietullikohteisiin ja päivittävät näitä tietoja vuosittain.
4.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tarvittaessa EETS-palveluntarjoajat,
jotka ne ovat rekisteröineet tai jotka tarjoavat EETS-palveluja niiden alueella, toimittavat EETS:n käyttäjille ajoneuvo
laitteen, joka täyttää tässä direktiivissä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2014/53/EU (13) ja
2014/30/EU (14) säädetyt vaatimukset. Jäsenvaltiot voivat vaatia kyseisiltä EETS-palveluntarjoajilta todisteita siitä, että
nämä vaatimukset on täytetty.
5.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden alueella sähköisiä tietulli
palveluja tarjoavat EETS-palveluntarjoajat pitävät luetteloa käytöstä poistetuista ajoneuvolaitteista, jotka liittyvät niiden
EETS:n käyttäjien kanssa tekemiin EETS-sopimuksiin. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että näitä luetteloja ylläpidettäessä noudatetaan tarkoin muun muassa asetuksessa (EU) 2016/679 ja
direktiivissä 2002/58/EY vahvistettuja henkilötietojen suojaa koskevia unionin sääntöjä.
6.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden rekisteröimät EETSpalveluntarjoajat julkaisevat sopimusperiaatteensa, joita ne soveltavat EETS:n käyttäjiin.
7.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden alueella EETS-palveluja
tarjoavat EETS-palveluntarjoajat toimittavat tietullioperaattoreille tarvittavat tiedot tietullien laskemiseksi ja niiden
soveltamiseksi EETS:n käyttäjien ajoneuvoihin tai toimittavat tietullioperaattoreille kaiken tarvittavan tiedon EETSpalveluntarjoajien EETS:n käyttäjiltä veloittamien tietullien laskentatavan tarkistamiseksi.
8.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden alueella EETS-palvelua
tarjoavat EETS-palveluntarjoajat tekevät yhteistyötä tietullioperaattoreiden kanssa niiden toimissa rikkomuksesta
epäiltyjen tunnistamiseksi. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietulliope
raattori voi saada EETS-palveluntarjoajalta tiedot tiemaksun epäiltyyn laiminlyöntiin liittyvästä ajoneuvosta ja kyseisen
ajoneuvon omistajasta tai haltijasta, joka on EETS-palveluntarjoajan asiakas, kun epäillään tiemaksun laiminlyöntiä.
EETS-palveluntarjoaja asettaa edellä mainitut tiedot välittömästi saataville.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietullioperaattori ei anna edellä
mainittuja tietoja muille tietullipalvelujen tarjoajille. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että tietullioperaattorin ja tietullipalvelujen tarjoajan kuuluessa samaan yksikköön tietoja käytetään
ainoastaan rikkomuksesta epäillyn tunnistamiseen tai 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
9.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden alueella sijaitsevasta EETStietullikohteesta vastaava tietullioperaattori voi saada saamaan EETS-palveluntarjoajalta kaikki tiedot, jotka liittyvät EETSpalveluntarjoajan asiakkaiden omistamiin tai hallinnassa oleviin ajoneuvoihin, joilla on tiettynä ajankohtana ajettu
tietullioperaattorin vastuulla olevassa EETS-tietullikohteessa, sekä näiden ajoneuvojen omistajia tai haltijoita koskevat
tiedot edellyttäen, että tietullioperaattori tarvitsee näitä tietoja noudattaakseen velvollisuuksiaan veroviranomaisia
(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/53/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden asettamista saataville
markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta (EUVL L 153,
22.5.2014, s. 62).
(14) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 79).
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kohtaan. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EETS-palveluntarjoaja antaa
pyydetyt tiedot enintään kahden päivän kuluttua pyynnön saamisesta. Niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että tietullioperaattori ei anna näitä tietoja muille tietullipalvelujen tarjoajille. Niiden on toteutettava
tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietullioperaattorin ja tietullipalvelujen tarjoajan kuuluessa samaan
yksikköön tietoa käytetään ainoastaan tietullioperaattorin velvollisuuksien täyttämiseksi veroviranomaisia kohtaan.
10. EETS-palveluntarjoajien tietullioperaattoreille antamia tietoja on käsiteltävä noudattaen henkilötietojen suojaa
koskevia unionin sääntöjä, sellaisina kuin ne vahvistettu asetuksessa (EU) 2016/679 ja direktiivien 2002/58/EY ja (EU)
2016/680 täytäntöön panemiseksi annetuissa kansallisissa laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa määräyksissä.
11. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä viimeistään 19 päivänä lokakuuta 2019 määritelläkseen tarkemmin
EETS-palveluntarjoajien velvoitteet, jotka koskevat seuraavia:
a) niiden palvelutason seuraaminen ja yhteistyö tietullioperaattoreiden kanssa tarkastusten yhteydessä;
b) yhteistyö tietullioperaattoreiden kanssa näiden tietullijärjestelmien testaamisen yhteydessä;
c) palvelu ja tekninen tuki EETS:n käyttäjille sekä ajoneuvolaitteiden personointi;
d) EETS:n käyttäjien laskuttaminen;
e) tiedot, jotka EETS:n käyttäjien on annettava tietullioperaattoreille ja joihin viitataan kohdassa 7; ja
f) tiedottaminen EETS:n käyttäjälle tietulli-ilmoituksen tekemättä jättämisen havaitsemisesta.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6 artikla
Tietullioperaattoreiden oikeudet ja velvollisuudet
1.
Jos EETS-tietullikohde ei ole tässä direktiivissä EETS:n yhteentoimivuudelle säädettyjen teknisten ja menettelyjä
koskevien ehtojen mukainen, jäsenvaltion, jonka alueella EETS-tietullikohde on, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että vastuullinen tietullioperaattori arvioi ongelmaa asianomaisten sidosryhmien kanssa ja
vastuualueensa rajoissa toteuttaa korjaavia toimenpiteitä varmistaakseen tietullijärjestelmän EETS-yhteentoimivuuden.
Jäsenvaltion on tarvittaessa päivitettävä 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua rekisteriä kyseisen kohdan a alakohdassa
tarkoitettujen tietojen osalta.
2.
Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jokainen kyseisen
jäsenvaltion alueella EETS-tietullikohteesta vastuussa oleva tietullioperaattori laatii EETS-tietullikohteen määrityksen, jossa
esitetään EETS-palveluntarjoajille suunnatut yleiset ehdot palvelun tarjoamiselle EETS-tietullikohteessa, ja pitää sitä yllä 9
kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti.
Kun jäsenvaltion alueelle perustetaan uusi sähköinen tietullijärjestelmä, kyseisen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että järjestelmästä vastaisuudessa vastaava tietullioperaattori julkaisee riittävän ajoissa
EETS-tietullikohteen määrityksen, jotta kohteesta kiinnostuneet EETS-palveluntarjoajat voidaan akkreditoida viimeistään
kuukautta ennen uuden järjestelmän toiminnan käynnistämistä, ottaen asianmukaisesti huomioon 15 artiklan 1
kohdassa tarkoitetun yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuuden arviointia ja käyttöönsoveltuvuuden
arviointia koskevan prosessin kesto.
Kun jäsenvaltion alueella olevaa sähköistä tietullijärjestelmää muutetaan olennaisesti, kyseisen jäsenvaltion on
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että järjestelmästä vastaava tietullioperaattori julkaisee riittävän
ajoissa EETS-tietullikohteen päivitetyn määrityksen, jotta jo akkreditoidut EETS-palveluntarjoajat voivat mukauttaa
yhteentoimivuuden osatekijöitään uusiin vaatimuksiin ja hankkia uuden akkreditoinnin viimeistään kuukautta ennen
muutetun järjestelmän toiminnan käynnistämistä, ottaen asianmukaisesti huomioon 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuuden arviointia ja käyttöönsoveltuvuuden arviointia koskevan
prosessin kesto.
3.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden alueella sijaitsevista EETStietullikohteista vastaavat tietullioperaattorit hyväksyvät syrjimättömästi kaikki EETS-palveluntarjoajat, jotka pyytävät
saada tarjota EETS-palveluja kyseisissä EETS-tietullikohteissa.
EETS-palveluntarjoajan EETS-tietullikohteeseen hyväksynnän ehtona on oltava, että EETS-palveluntarjoaja noudattaa
EETS-tietullikohteen määrityksessä vahvistettuja velvoitteita ja yleisiä ehtoja.
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Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietullioperaattorit eivät edellytä, että
EETS-palveluntarjoajat käyttävät tiettyjä teknisiä ratkaisuja tai prosesseja, jotka estävät EETS-palveluntarjoajan yhteentoi
mivuuden osatekijöiden ja sähköisen tietullijärjestelmän välisen yhteentoimivuuden muissa EETS-tietullikohteissa.
Jos tietullioperaattori ja EETS-palveluntarjoaja eivät pääse sopimukseen, asia voidaan antaa kyseisestä tietullikohteesta
vastaavan sovitteluelimen käsiteltäväksi.
4.
Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EETS-palvelujen tarjoamista
kyseisen jäsenvaltion alueella koskevissa tietullioperaattorin ja EETS-palveluntarjoajan välisissä sopimuksissa sallitaan,
että EETS-palveluntarjoaja laskuttaa tietullin suoraan EETS:n käyttäjältä.
Tietullioperaattori voi pyytää EETS-palveluntarjoajaa laskuttamaan käyttäjää tietullioperaattorin nimissä ja puolesta, ja
EETS-palveluntarjoajan on noudatettava tätä pyyntöä.
5.
Tietullioperaattoreiden EETS:n käyttäjiltä perimä tietulli ei saa ylittää vastaavaa kansallista tai paikallista tietullia.
Tämä ei kuitenkaan vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen ottaa käyttöön alennuksia sähköisten tietullien käytön
edistämiseksi. Kaikkien tietulleja koskevien alennusten, joita jäsenvaltio tai tietullioperaattori tarjoaa ajoneuvolaitteiden
käyttäjille, on oltava avoimia, niistä on ilmoitettava julkisesti, ja niiden on oltava samoin edellytyksin EETS-palvelun
tarjoajien asiakkaiden saatavilla.
6.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietullioperaattorit hyväksyvät
EETS-tietullikohteissaan EETS-palveluntarjoajilta, joiden kanssa ne ovat sopimussuhteessa, kaikki toimivat ajoneuvo
laitteet, jotka on sertifioitu 15 artiklan 7 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä määritellyn menettelyn
mukaisesti ja jotka eivät ole 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetussa käytöstä poistettujen ajoneuvolaitteiden luettelossa.
7.
Jos EETS:n toiminta häiriytyy tietullioperaattorista johtuvista syistä, tietullioperaattorin on huolehdittava alempita
soisesta palvelusta, jonka turvin 6 kohdassa tarkoitetuilla laitteilla varustetut ajoneuvot voivat liikkua turvallisesti
mahdollisimman vähäisin viivein ja ilman, että tiemaksun laiminlyöntiä epäillään.
8.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietullioperaattorit toimivat
syrjimättömästi yhteistyössä EETS-palveluntarjoajien tai valmistajien tai ilmoitettujen laitosten kanssa yhteentoimivuuden
osatekijöiden käyttöönsoveltuvuuden arvioimiseksi EETS-tietullikohteissaan.
9.
Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä viimeistään 19 päivänä lokakuuta 2019 vahvistaakseen EETS-tietulli
kohteiden määrityksen vähimmäissisällön, muun muassa:
a) vaatimukset EETS-palveluntarjoajille;
b) menettelyjä koskevat ehdot, mukaan lukien kaupalliset ehdot;
c) EETS-palveluntarjoajien akkreditointimenettely; ja
d) tietullin perustiedot.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
7 artikla
Korvaus
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EETS-palveluntarjoajilla on oikeus
korvaukseen tietullioperaattorilta.
2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EETS-palveluntarjoajien
korvauksen määrittämisessä käytetty menetelmä on avoin, syrjimätön ja sama kaikille tiettyyn EETS-tietullikohteeseen
akkreditoiduille EETS-palveluntarjoajille. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
menetelmä julkaistaan osana EETS-tietullikohteen määrityksen kaupallisia ehtoja.
3.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EETS-tietullikohteissa, joissa on
pääasiallinen palveluntarjoaja, EETS-palveluntarjoajien korvauksien määrittämisessä käytetty menetelmä on rakenteeltaan
samanlainen kuin menetelmä, jota sovelletaan korvauksiin pääasiallisen palveluntarjoajan tuottamista vastaavista
palveluista. EETS-palveluntarjoajien korvausten määrä voi erota pääasiallisen palveluntarjoajan korvauksesta sillä
edellytyksellä, että sen oikeuttavat:
a) pääasiallisen palveluntarjoajan sellaisista erityisvaatimuksista ja -velvoitteista koituvat kustannukset, joita ei ole EETSpalveluntarjoajilla; ja
b) tarve vähentää EETS-palveluntarjoajien korvauksista tietullioperaattorin asettamat kiinteät maksut, jotka määräytyvät
EETS-vaatimusten mukaisen järjestelmän tarjoamisesta, toiminnasta ja ylläpidosta tietullikohteessa tietullioperaattorille
aiheutuvien kustannusten perusteella, akkreditointikustannukset mukaan lukien, jos näitä kustannuksia ei sisällytetä
tietulliin.
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8 artikla
Tietullit
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tilanteissa, joissa EETS-palvelun
tarjoajan tietullitariffien määrittelemiseen käyttämä ajoneuvon luokitus poikkeaa tietullioperaattorin käyttämästä,
sovelletaan tietullioperaattorin käyttämää luokitusta, jollei sen voida osoittaa olevan virheellinen.
2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietullioperaattori voi vaatia EETSpalveluntarjoajalta maksun kaikista kyseisen EETS-palveluntarjoajan hallinnoimaan EETS-käyttäjätiliin liittyvistä
perustelluista tietulli-ilmoituksista ja perustelluista tietulli-ilmoituksen tekemättä jättämisistä.
3.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tilanteissa, joissa EETS-palvelun
tarjoaja on lähettänyt tietullioperaattorille 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun luettelon käytöstä poistetuista ajoneuvo
laitteista, EETS-palveluntarjoaja ei enää vastaa kyseisten käytöstä poistettujen ajoneuvolaitteiden käytön kautta tämän
jälkeen mahdollisesti aiheutuvista tietulleista. Tietullioperaattorit ja EETS-palveluntarjoajat sopivat keskenään käytöstä
poistettujen ajoneuvolaitteiden luettelon sisältämien kohtien määrästä, luettelon muodosta ja sen päivitystiheydestä.
4.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että mikroaaltotekniikkaan
perustuvissa tietullijärjestelmissä tietullioperaattorit ilmoittavat EETS-palveluntarjoajille perustellut tietulli-ilmoitukset
niiden EETS:n käyttäjille aiheutuneiden tietullien osalta.
5.
Komissio antaa 30 artiklan mukaisesti viimeistään 19 päivänä lokakuuta 2019 delegoituja säädöksiä, joissa se
vahvistaa yksityiskohdat ajoneuvojen luokittelusta sovellettavien tariffijärjestelmien laatimista varten, myös näiden
järjestelmien laatimisessa tarvittavat menettelyt. EETS:n tukemat ajoneuvon luokitusperusteet eivät saa asettaa rajoituksia
tietullioperaattoreille, kun nämä valitsevat tariffijärjestelmiä. Komissio varmistaa riittävän joustavuuden, jotta EETS:n
tukemat luokitusperusteet voivat kehittyä ennakoitavissa olevien tulevien tarpeiden mukaisesti. Näillä säädöksillä ei
vaikuteta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/62/EY (15) sisältyvään niiden perusteiden määrittelyyn,
joiden mukaan tietullit vaihtelevat.
9 artikla
Kirjanpito
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietullipalveluja tarjoavat oikeussubjektit
pitävät kirjanpitoa, jossa tietullipalvelun tarjoamiseen liittyvät tulot ja menot ja muihin toimintoihin liittyvät tulot ja
menot erotetaan selvästi toisistaan. Tiedot tietullipalveluun liittyvistä tuloista ja menoista on toimitettava pyynnöstä
asiaankuuluvalle sovitteluelimelle tai oikeuselimelle. Jäsenvaltioiden on myös toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että ristikkäistuet tietullipalveluntarjoajan roolissa toteutettujen toimintojen ja muiden toimintojen
välillä eivät ole sallittuja.
10 artikla
EETS:n käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EETS:n käyttäjät voivat tilata
EETS-palvelunsa miltä tahansa EETS-palveluntarjoajalta sen kansalaisuudesta, asuinjäsenvaltiosta tai ajoneuvon rekiste
röintivaltiosta riippumatta. Palvelusopimuksen tekemisen yhteydessä EETS:n käyttäjille on ilmoitettava hyväksyttävistä
maksuvälineistä ja asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti asiaankuuluvalla tavalla heidän henkilötietojensa käsittelystä ja
oikeuksista, jotka heillä on henkilötietojen suojaan sovellettavan lainsäädännön nojalla.
2.
Maksamalla tietullin EETS-palveluntarjoajalleen EETS:n käyttäjän katsotaan täyttäneen maksuvelvoitteensa
asianomaista tietullioperaattoria kohtaan.
Jos ajoneuvoon on asennettu tai siellä on vähintään kaksi ajoneuvolaitetta, on EETS:n käyttäjän vastuulla käyttää oikeaa
ajoneuvolaitetta tai aktivoida se tietyssä EETS-tietullikohteessa.
3.
Komissio antaa 30 artiklan mukaisesti viimeistään 19 päivänä lokakuuta 2019 delegoituja säädöksiä, joissa
määritellään tarkemmin EETS:n käyttäjien velvollisuudet seuraavien seikkojen suhteen:
a) tietojen antaminen EETS-palveluntarjoajalle; ja
b) ajoneuvolaitteen käyttö ja käsittely.
(15) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/62/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, verojen ja maksujen kantamisesta
raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä (EUVL L 187, 20.7.1999, s. 42).
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III LUKU
SOVITTELUELIN

11 artikla
Perustaminen ja tehtävät
1.
Jokaisen jäsenvaltion, jossa on vähintään yksi EETS-tietullikohde, on nimettävä tai perustettava sovitteluelin, joka
helpottaa sovittelua sen alueella sijaitsevia EETS-tietullikohdetta hoitavien tietullioperaattoreiden ja kyseisten tietulliope
raattoreiden kanssa sopimussuhteessa olevien tai sopimusneuvotteluja käyvien EETS-palveluntarjoajien välillä.
2.
Sovitteluelimelle on annettava erityisesti valtuudet tarkistaa, että tietullioperaattorin EETS-palveluntarjoajille
määräämät sopimusehdot ovat syrjimättömiä. Sillä on oltava valtuudet tarkastaa, että EETS-palveluntarjoajille maksetaan
korvaus 7 artiklassa säädettyjen periaatteiden mukaisesti.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että
niiden sovitteluelinten organisaatio ja oikeudellinen rakenne ovat riippumattomia tietullioperaattoreiden ja -palvelun
tarjoajien kaupallisista eduista.
12 artikla
Sovittelumenettely
1.
Kunkin jäsenvaltion, jossa on vähintään yksi EETS-tietullikohde, on säädettävä sovittelumenettelystä, jotta tietulli
operaattori tai EETS-palveluntarjoaja voi pyytää asiaankuuluvaa sovitteluelintä toimimaan välittäjänä missä tahansa
niiden sopimussuhteisiin tai -neuvotteluihin liittyvässä riita-asiassa.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa sovittelumenettelyssä on edellytettävä, että sovitteluelin ilmoittaa kuukauden
kuluessa välityspyynnön vastaanottamisesta, onko sillä hallussaan kaikki sovittelun edellyttämät asiakirjat.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa sovittelumenettelyssä on edellytettävä, että sovitteluelin antaa lausuntonsa riitaasiassa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua välityspyynnön vastaanottamisesta.
4.
Sovitteluelimen tehtävien helpottamiseksi jäsenvaltioiden on annettava sille valtuudet pyytää asiaankuuluvia tietoja
tietullioperaattoreilta, EETS-palveluntarjoajilta ja mahdollisilta kolmansilta osapuolilta, jotka osallistuvat EETS-palvelujen
tarjoamiseen kyseisessä jäsenvaltiossa.
5.
Jäsenvaltiot, joissa on vähintään yksi EETS-tietullikohde, ja komissio toteuttavat tarvittavat toimenpiteet
tiedonvaihdon varmistamiseksi sovitteluelinten välillä niiden toiminnasta, periaatteista ja käytännöistä.
IV LUKU
TEKNISET SÄÄNNÖKSET

13 artikla
Palvelun yhtenäisyys ja jatkuvuus
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EETS-palvelu tarjotaan EETS:n käyttäjille
yhtenäisenä ja jatkuvana palveluna.
Tämä tarkoittaa, että
a) kun ajoneuvon luokitusperusteet, mukaan lukien muuttuvat luokitusperusteet, on tallennettu tai ilmoitettu taikka
molempaa, käyttäjän toimenpiteitä ei enää vaadita ajoneuvossa matkan aikana, elleivät ajoneuvon ominaispiirteet
muutu; ja
b) ihmisen vuorovaikutus tietyn ajoneuvolaitteen kanssa pysyy samana EETS-tietullikohteesta riippumatta.
14 artikla
Muut EETS:ää koskevat seikat
1.
Jäsenvaltioiden on toteuttava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vuorovaikutus EETS:n käyttäjien ja
tietullioperaattoreiden välillä EETS:n puitteissa on rajoitettu tarvittaessa 6 artiklan 4 kohdan mukaiseen laskutusme
nettelyyn ja valvontamenettelyihin. On mahdollista, että vuorovaikutus EETS:n käyttäjien ja EETS-palveluntarjoajien tai
niiden ajoneuvolaitteiden välillä määräytyy EETS-palveluntarjoajan mukaan vaarantamatta EETS:n yhteentoimivuutta.
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2.
Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että tietullipalvelujen tarjoajat, mukaan lukien EETS-palveluntarjoajat, toimittavat
jäsenvaltioiden viranomaisten pyynnöstä liikennetietoja asiakkaistaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on käytettävä näitä tietoja ainoastaan liikennepolitiikkatoimia varten ja liikenteenhallinnan kehittämiseen,
eikä tietoja saa käyttää asiakkaiden tunnistamiseen.
3.
Komissio hyväksyy viimeistään 19 päivänä lokakuuta 2019 täytäntöönpanosäädöksiä, joilla säädetään tietulliope
raattoreiden, EETS-palveluntarjoajien ja EETS:n käyttäjien yhteentoimivuuden osatekijöiden välisten sähköisten
rajapintojen eritelmistä, mukaan lukien tarpeen mukaan toimijoiden näiden rajapintojen välityksellä vaihtamien viestien
sisältö. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen.

15 artikla
Yhteentoimivuuden osatekijät
1.
Kun jäsenvaltion alueelle perustetaan uusi tietullijärjestelmä, kyseisen jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että järjestelmästä vastaisuudessa vastaava tietullioperaattori laatii ja julkaisee EETStietullikohteen määrityksessä yksityiskohtaisen suunnitelman yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuuden
ja käyttöönsoveltuvuuden arviointia koskevasta prosessista, jotta kohteesta kiinnostuneet EETS-palveluntarjoajat voivat
akkreditoitua viimeistään kuukautta ennen uuden järjestelmän toiminnan käynnistämistä.
Kun jäsenvaltion alueella olevaa sähköistä tietullien keräämisjärjestelmää muutetaan olennaisesti, kyseisen jäsenvaltion on
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että järjestelmästä vastaava tietullioperaattori laatii ja julkaisee
EETS-tietullikohteen määrityksessä ensimmäisessä alakohdassa esitettyjen seikkojen lisäksi yksityiskohtaisen
suunnitelman kohteeseen jo akkreditoituneiden EETS-palveluntarjoajien eritelmien mukaisuuden ja yhteentoimivuuden
osatekijöiden käyttöönsoveltuvuuden uudelleenarvioinnista ennen järjestelmän olennaista muuttamista. Suunnitelman on
mahdollistettava kyseisten EETS-palveluntarjoajien akkreditoituminen uudelleen vähintään kuukautta ennen muutetun
järjestelmän toiminnan aloittamista.
Tietullioperaattorin on noudatettava kyseistä suunnittelua.
2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jokainen kyseisen jäsenvaltion
alueella sijaitsevasta EETS-tietullikohteesta vastuussa oleva tietullioperaattori perustaa testiympäristön, jossa EETSpalveluntarjoaja tai sen valtuutettu edustaja voi tarkastaa, että sen ajoneuvolaitteet soveltuvat käytettäviksi tietulliope
raattorin EETS-tietullikohteessa, sekä saada todistuksen kyseisten testien läpäisemisestä. Jäsenvaltioiden on toteutettava
tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietullioperaattorit voivat perustaa yhden testiympäristön useampaa
EETS-tietullikohdetta varten ja sallia yhden valtuutetun edustajan tarkastaa yhden ajoneuvolaitetyypin käyttöönsovel
tuvuuden yhden tai useamman EETS-palveluntarjoajan puolesta.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietullioperaattorit voivat vaatia EETSpalveluntarjoajia tai niiden valtuutettuja edustajia kattamaan kyseisistä testeistä koituvat kustannukset.
3.
Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää saattamasta markkinoille yhteentoimivuuden osatekijöitä niiden
käyttämiseksi EETS:ssä, jos niille on annettu CE-merkintä tai joko vakuutus eritelmien mukaisuudesta tai vakuutus
käyttöönsoveltuvuudesta taikka molemmat. Jäsenvaltiot eivät etenkään saa vaatia tarkastuksia, jotka on jo suoritettu
osana menettelyä, jossa eritelmien mukaisuus tai käyttöönsoveltuvuus taikka molemmat on tarkastettu.
4.
Komissio antaa 30 artiklan mukaisesti viimeistään 19 päivänä lokakuuta 2019 delegoituja säädöksiä, joissa
vahvistetaan vaatimukset yhteentoimivuuden osatekijöille, jotka koskevat turvallisuutta ja terveyttä, palvelun
luotettavuutta ja jatkuvuutta, ympäristönsuojelua, teknistä yhteensopivuutta, turvallisuutta ja yksityisyyttä sekä toimintaa
ja hallintaa.
5.
Komissio antaa 30 artiklan mukaisesti viimeistään 19 päivänä lokakuuta 2019 myös delegoituja säädöksiä, joissa
vahvistetaan yleiset infrastruktuurivaatimukset, jotka koskevat seuraavia:
a) tietulli-ilmoitusdatan oikeellisuus, jotta EETS:n käyttäjiä voidaan kohdella tasapuolisesti tietullien ja muiden maksujen
suhteen;
b) vastaavan EETS-palveluntarjoajan tunnistaminen ajoneuvolaitteen avulla;
c) avoimien standardien käyttö EETS-laitteiden yhteentoimivuuden osatekijöissä;
d) ajoneuvolaitteen integrointi ajoneuvoon; ja
e) tiemaksun maksamista koskevasta vaatimuksesta ilmoittaminen kuljettajalle.
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6.
Komissio hyväksyy viimeistään 19 päivänä lokakuuta 2019 täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan seuraavat
erityiset infrastruktuurivaatimukset:
a) vaatimukset, jotka koskevat tietullioperaattoreiden ja EETS-palveluntarjoajien laitteiden välisiä yhteisiä tiedonsiirto
käytäntöjä;
b) vaatimukset, jotka koskevat mekanismeja, joiden avulla tietullioperaattorit voivat havaita, onko niiden EETS-tietulli
kohteessa liikkuva ajoneuvo varustettu hyväksytyllä ja toimivalla ajoneuvolaitteella;
c) ajoneuvolaitteen käyttöliittymää koskevat vaatimukset;
d) vaatimukset, joita sovelletaan nimenomaan yhteentoimivuuden osatekijöihin mikroaaltotekniikkaan perustuvissa
tietullijärjestelmissä; ja
e) vaatimukset, joita sovelletaan nimenomaan Maailmanlaajuiseen satelliittinavigointijärjestelmään (GNSS) perustuvissa
tietullijärjestelmissä.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
7.
Komissio hyväksyy viimeistään 19 päivänä lokakuuta 2019 täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan
menettely, jota jäsenvaltioiden on sovellettava arvioidessaan yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien mukaisuutta ja
käyttöönsoveltuvuutta, mukaan lukien EY-vakuutusten sisältö ja muoto. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 31
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

V LUKU
SUOJALAUSEKKEET

16 artikla
Suojamenettely
1.
Jos jäsenvaltiolla on syytä uskoa, että yhteentoimivuuden osatekijät, joille on annettu CE-merkintä ja jotka on
saatettu markkinoille, eivät tarkoituksensa mukaisesti käytettyinä todennäköisesti täytä olennaisia vaatimuksia, sen on
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden käyttöalan rajoittamiseksi, niiden käytön kieltämiseksi tai niiden
poistamiseksi markkinoilta. Jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava komissiolle toteutetuista toimenpiteistä ja esitettävä
tekemäänsä päätökseen johtaneet syyt ja erityisesti, johtuuko vaatimustenvastaisuus
a) teknisten eritelmien virheellisestä soveltamisesta; tai
b) teknisissä eritelmissä olevista puutteista.
2.
Komissio kuulee asianomaista jäsenvaltiota, valmistajaa, EETS-palveluntarjoajaa tai niiden unioniin sijoittautuneita
valtuutettuja edustajia mahdollisimman nopeasti. Jos komissio tämän kuulemisen jälkeen katsoo, että toimenpide on
perusteltu, se ilmoittaa asiasta välittömästi kyseiselle jäsenvaltiolle sekä muille jäsenvaltioille. Jos komissio tämän
kuulemisen jälkeen kuitenkin katsoo, että toimenpide ei ole perusteltu, se ilmoittaa asiasta välittömästi kyseiselle
jäsenvaltiolle ja valmistajalle tai tämän unioniin sijoittautuneelle valtuutetulle edustajalle sekä muille jäsenvaltioille.
3.
Jos yhteentoimivuuden osatekijät, joille on annettu CE-merkintä, eivät ole yhteentoimivuusvaatimusten mukaisia,
toimivaltaisen jäsenvaltion on vaadittava valmistajaa tai tämän unioniin sijoittautunutta valtuutettua edustajaa
saattamaan yhteentoimivuuden osatekijä eritelmien mukaiseksi tai käyttöönsoveltuvaksi taikka molemmiksi kyseisen
jäsenvaltion vahvistamien edellytysten mukaisesti sekä ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

17 artikla
Arviointien avoimuus
Jäsenvaltioiden tai tietullioperaattoreiden päätökset, jotka koskevat yhteentoimivuuden osatekijöiden eritelmien
mukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arviointia, sekä 16 artiklan nojalla tehdyt päätökset on perusteltava yksityiskoh
taisesti. Päätöksistä on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle valmistajalle, EETS-palveluntarjoajalle tai näiden
valtuutetuille edustajille, ja samalla on ilmoitettava kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaisista
muutoksenhakukeinoista ja niille asetetuista määräajoista.
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VI LUKU
HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT

18 artikla
Keskitetty yhteystoimisto
Kunkin jäsenvaltion, jonka alueella on vähintään kaksi EETS-tietullikohdetta, on nimettävä keskitetty yhteystoimisto
EETS-palveluntarjoajia varten. Jäsenvaltion on julkaistava kyseisen yhteystoimiston yhteystiedot ja annettava ne
pyydettäessä kiinnostuneille EETS-palveluntarjoajille. Jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että EETS-palveluntarjoajan pyynnöstä yhteystoimisto helpottaa ja koordinoi EETS-palveluntarjoajan ja
jäsenvaltion alueella sijaitsevista EETS-tietullikohteista vastaavien tietullioperaattoreiden välistä varhaista hallinnollista
yhteydenpitoa. Yhteystoimisto voi olla luonnollinen henkilö tai julkinen tai yksityinen elin.
19 artikla
Ilmoitetut laitokset
1.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille 15 artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen täytäntöön
panosäädösten mukaisen eritelmien mukaisuuden tai käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyn suorittamisesta tai
valvonnasta vastaavat laitokset, kunkin laitoksen tehtäväalue sekä komissiolta etukäteen saadut tunnusnumerot. Komissio
julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä luettelon näistä laitoksista, niiden tunnusnumeroista ja tehtäväalueista sekä
huolehtii tämän luettelon pitämisestä ajan tasalla.
2.
Jäsenvaltioiden on sovellettava ilmoitettavien laitosten arviointiin tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa
delegoiduissa säädöksissä säädettyjä perusteita. Laitosten, jotka täyttävät asiaankuuluvissa eurooppalaisissa standardeissa
määritetyt arviointiperusteet, katsotaan täyttävän mainitut perusteet.
3.
Jäsenvaltion on peruutettava laitoksen hyväksyntä, jos laitos ei enää täytä tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa
delegoiduissa säädöksissä säädettyjä perusteita. Jäsenvaltion on ilmoitettava tästä välittömästi komissiolle ja muille
jäsenvaltioille.
4.
Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, ettei jonkin jäsenvaltion ilmoittama laitos täytä tämän artiklan 5 kohdassa
tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä säädettyjä perusteita, asia annetaan 31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisiä
tietullijärjestelmiä käsittelevän komitean käsiteltäväksi, joka antaa siitä lausuntonsa kolmen kuukauden kuluessa. Kyseisen
komitean lausunnon perusteella komissio ilmoittaa kyseisen laitoksen ilmoittaneelle jäsenvaltiolle mahdolliset muutokset,
jotka ovat tarpeen, jotta ilmoitettu laitos voisi säilyttää sille myönnetyn aseman.
5.
Komissio antaa 30 artiklan mukaisesti viimeistään 19 päivänä lokakuuta 2019 delegoituja säädöksiä, joilla
vahvistetaan vähimmäisperusteet ilmoitettujen laitosten kelpoisuudelle.
20 artikla
Koordinaatioryhmä
Perustetaan 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettujen laitosten koordinaatioryhmä, jäljempänä ’koordinaatioryhmä’,
31 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun sähköisiä tietullijärjestelmiä käsittelevän komitean työryhmänä kyseisen komitean
työjärjestyksen mukaisesti.
21 artikla
Rekisterit
1.
Tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten kunkin jäsenvaltion on ylläpidettävä kansallista sähköistä rekisteriä
seuraavista:
a) alueellaan olevat EETS-tietullikohteet, mukaan lukien seuraavat tiedot:
i)

vastaavat tietullioperaattorit,

ii) käytetyt tietulliteknologiat,
iii) tietullin perustiedot,
iv) EETS-tietullikohteen määritys ja
v) EETS-palveluntarjoajat, jotka ovat tehneet EETS-sopimuksia kyseisen jäsenvaltion alueella toimivan tietulliope
raattorin kanssa;
b) EETS-palveluntarjoajat, jotka jäsenvaltio on rekisteröinyt 4 artiklan mukaisesti; ja
c) EETS-palvelua koskevan 18 artiklassa tarkoitetun keskitetyn yhteystoimiston yhteystiedot, mukaan lukien sähköpos
tiosoite ja puhelinnumero.
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Jollei toisin säädetä, jäsenvaltioiden on tarkastettava vähintään kerran vuodessa, että 4 artiklan a, d, e ja f alakohdassa
säädetyt vaatimukset täyttyvät edelleen, ja päivitettävä rekisteriä vastaavasti. Rekisterin on sisällettävä myös 4 artiklan e
alakohdassa tarkoitetun auditoinnin päätelmät. Jäsenvaltiota ei voida saattaa vastuuseen sen rekisterissä mainittujen
EETS-palveluntarjoajien toimista.
2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki kansallisessa sähköisessä
rekisterissä olevat tiedot ovat ajan tasalla ja paikkansapitäviä.
3.

Rekisterien on oltava julkisesti saatavilla sähköisessä muodossa.

4.

Rekisterien on oltava saatavilla 19 päivästä lokakuuta 2021.

5.
Kunkin kalenterivuoden lopussa rekistereistä vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten on toimitettava komissiolle
sähköisessä muodossa EETS-tietullikohteiden ja EETS-palveluntarjoajien rekisterit. Komissio asettaa nämä tiedot muiden
jäsenvaltioiden saataville. Mahdolliset epäjohdonmukaisuudet suhteessa jonkin jäsenvaltion tilanteeseen on tuotava
rekisterinpitäjänä toimivan jäsenvaltion ja komission tietoon.
VII LUKU
PILOTTIJÄRJESTELMÄT

22 artikla
Pilottitietullijärjestelmät
1.
EETS:n teknologian kehittämiseksi jäsenvaltiot voivat tilapäisesti sallia rajatuissa osissa tietullikohteitaan ja
samanaikaisesti EETS-vaatimusten mukaisen järjestelmän kanssa pilottitietullijärjestelmiä, joissa käytetään uusia
teknologioita tai konsepteja, jotka eivät ole yhden tai useamman tämän direktiivin säännöksen mukaisia.
2.

EETS-palveluntarjoajia ei vaadita osallistumaan pilottitietullijärjestelmiin.

3.
Asianomaisen jäsenvaltion on pyydettävä komissiolta lupa ennen pilottitietullijärjestelmän käynnistämistä.
Komissio joko antaa luvan tai kieltäytyy antamasta sitä päätöksen muodossa kuuden kuukauden kuluessa pyynnön
vastaanottamisesta. Komissio voi kieltäytyä antamasta lupaa, mikäli pilottitietullijärjestelmä voisi haitata tavallisen
sähköisen tietullijärjestelmän tai EETS:n asianmukaista toimintaa. Lupa myönnetään ensi vaiheessa enintään kolmeksi
vuodeksi.
VIII LUKU
TIEMAKSUJEN LAIMINLYÖNTEJÄ KOSKEVA TIEDONVAIHTO

23 artikla
Jäsenvaltioiden välisessä tiedonvaihdossa noudatettava menettely
1.
Jotta ajoneuvo, jonka osalta on todettu tiemaksun laiminlyönti, ja ajoneuvon omistaja tai haltija voidaan tunnistaa,
kunkin jäsenvaltion on annettava ainoastaan muiden jäsenvaltioiden kansallisille yhteyspisteille pääsy seuraaviin
kansallisiin ajoneuvorekisteritietoihin ja oikeus tehdä niissä automaattisia hakuja:
a) tiedot ajoneuvoista; ja
b) tiedot ajoneuvojen omistajista tai haltijoista.
Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuja tietoja koskevan automaattisen haun suorittamiseen tarvittavien tietoelementtien
on oltava liitteen I mukaiset.
2.
Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen yhteyspiste 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä
tapahtuu ainoastaan kansallisten yhteyspisteiden kautta. Kansallisen yhteyspisteen toimivaltuudet määräytyvät
asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan. Tässä tiedonvaihtoprosessissa on
kiinnitettävä erityistä huomiota henkilötietojen asianmukaiseen suojaan.
3.
Sen jäsenvaltion kansallisen yhteyspisteen, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, on suoritettava
kaikki lähetettävien pyyntöjen muodossa tehtävät automaattiset haut täydellistä rekisteritunnusta käyttäen.
Tällaisia automaattisia hakuja tehtäessä on noudatettava neuvoston päätöksen 2008/616/YOS (16) liitteessä olevan 3
luvun 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä ja tämän direktiivin liitteen I vaatimuksia.
(16) Neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja
rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12).
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Jäsenvaltion, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, on käytettävä saamiaan tietoja sen määrittämiseksi,
kuka on vastuussa kyseisen maksun suorittamisesta.
4.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedonvaihto tapahtuu
eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän (Eucaris) ohjelmistosovelluksen ja sen muutettujen versioiden
kautta tämän direktiivin liitteen I ja päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 3 luvun 2 ja 3 kohdan mukaisesti.
5.
Kukin jäsenvaltio vastaa 4 kohdassa tarkoitettujen ohjelmistosovellusten hallinnoinnista, käytöstä ja ylläpidosta
aiheutuvista kustannuksista.
24 artikla
Tiemaksun laiminlyöntiä koskeva ilmoitus
1.
Jäsenvaltion, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, on päätettävä, toteutetaanko laiminlyönnin
johdosta jatkotoimia.
Jos jäsenvaltio, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, päättää aloittaa jatkotoimia, kyseisen jäsenvaltion
on ilmoitettava asiasta kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ajoneuvon omistajalle tai haltijalle taikka muutoin
tunnistetulle henkilölle, jota epäillään tiemaksun laiminlyönnistä.
Ilmoitukseen on sisällyttävä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti tiedot oikeudellisista seuraamuksista sen
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui.
2.
Jäsenvaltion, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti
sisällytettävä ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai muutoin tunnistetulle tiemaksun laiminlyönnistä epäillylle henkilölle
lähetettävään ilmoitukseen kaikki asiaan vaikuttavat tiedot, erityisesti tiemaksun laiminlyönnin luonne, paikka,
päivämäärä ja kellonaika, niiden kansallisten säädösten nimet, joita on rikottu, tieto muutoksenhakuoikeudesta ja
oikeudesta saada tietoa, laiminlyönnistä seuraava rangaistus sekä tarvittaessa tiedot tiemaksun laiminlyönnin toteamiseen
käytetystä laitteesta. Jäsenvaltion, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti on tapahtunut, on laadittava ilmoitus liitteessä II
annetun mallin perusteella.
3.
Jos jäsenvaltio, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, päättää aloittaa tiemaksun laiminlyönnin
johdosta jatkotoimia, sen on perusoikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi lähetettävä ilmoitus ajoneuvon rekiste
röintiasiakirjan kielellä, mikäli tällainen tieto on saatavilla, tai jollakin rekisteröintijäsenvaltion virallisista kielistä.
25 artikla
Tiemaksun perimisestä vastaavien yksikköjen jatkotoimet
1.
Jäsenvaltio, jonka alueella on tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, voi toimittaa tiemaksun perimisestä vastaavalle
yksikölle 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn avulla saadut tiedot ainoastaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
a) siirrettävät tiedot rajoitetaan ainoastaan siihen, mitä kyseinen yksikkö tarvitsee periäkseen tiemaksun;
b) tiemaksun perimiseen käytettävä menettely on 24 artiklassa säädetyn menettelyn mukainen;
c) kyseinen yksikkö vastaa tämän menettelyn suorittamisesta; ja
d) tiedot vastaanottavan yksikön antaman maksumääräyksen noudattaminen päättää tiemaksun laiminlyönnin.
2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vastuussa olevalle yksikölle annettavia tietoja käytetään yksinomaan
tiemaksun perimiseen ja että ne tuhotaan välittömästi, kun tiemaksu on maksettu, tai laiminlyönnin jatkuessa
jäsenvaltion vahvistamassa kohtuullisessa ajassa tietojen siirron jälkeen.
26 artikla
Komissiolle toimitettava jäsenvaltioiden kertomus
Kunkin jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle kattava kertomus viimeistään 19 päivänä huhtikuuta 2023 ja sen jälkeen
joka kolmas vuosi.
Kattavassa kertomuksessa on ilmoitettava niiden automaattisten hakujen lukumäärä, jotka jäsenvaltio, jonka alueella on
tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, on osoittanut rekisteröintijäsenvaltion yhteyspisteelle alueellaan tapahtuneiden
tiemaksun laiminlyöntien johdosta, sekä tulokseen johtamattomien pyyntöjen lukumäärä.
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Kattavaan kertomukseen on sisällyttävä myös kuvaus tiemaksun laiminlyönteihin sovellettavien jatkotoimien tilanteesta
kansallisella tasolla niiden tiemaksun laiminlyöntien osuuden perusteella, joiden johdosta on lähetetty ilmoituksia.

27 artikla
Tietosuoja
1.
Tämän direktiivin mukaisesti käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan asetusta (EU) 2016/679 ja direktiivien
2002/58/EY ja (EU) 2016/680 täytäntöön panemiseksi annettuja kansallisia lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä.
2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että:
a) henkilötietojen käsittely 23, 24 ja 25 artiklan mukaisiin tarkoituksiin rajataan tämän direktiivin liitteessä I lueteltuihin
tietotyyppeihin;
b) henkilötiedot ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia ja oikaisemista tai poistamista koskevat pyynnöt käsitellään ilman
aiheetonta viivytystä; ja
c) henkilötietojen säilyttämiselle määritetään enimmäiskesto.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin mukaisesti
käsiteltäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:
a) tiemaksujen maksamisvelvoitteen rikkomisesta epäiltyjen tunnistaminen 5 artiklan 8 kohdan mukaisesti;
b) sen varmistaminen, että tietullioperaattori noudattaa velvollisuuksiaan veroviranomaisia kohtaan 5 artiklan 9
kohdan mukaisesti; ja
c) sellaisen ajoneuvon ja sen omistajan tai haltijan tunnistaminen, jonka kohdalla on todettu tiemaksujen
laiminlyönti 23 ja 24 artiklan soveltamisalan mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on myös toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rekisteröidyillä on oikeus tutustua
omiin tietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne tai rajoittaa niiden käsittelyä ja oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle sekä
oikeus vahingonkorvaukseen ja tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin samalla tavoin kuin säädetään asetuksessa (EU)
2016/679 tai soveltuvissa tapauksissa direktiivissä (EU) 2016/680.
3.
Tämä artikla ei vaikuta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen rajoittaa asetuksen (EU) 2016/679 tietyissä säännöksissä
säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisala kyseisen asetuksen 23 artiklan mukaisesti tarkoituksiin, jotka on
lueteltu kyseisen artiklan ensimmäisessä kohdassa.
4.
Henkilöillä, joita asia koskee, on oltava oikeus saada ilman aiheetonta viivytystä tietää, mitkä rekisteröin
tijäsenvaltiossa tallennetut henkilötiedot on toimitettu jäsenvaltiolle, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui,
mukaan lukien pyynnön päivämäärä ja sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka alueella tiemaksun
laiminlyönti tapahtui.
IX LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

28 artikla
Kertomus
1.
Komissio toimittaa viimeistään 19 päivänä huhtikuuta 2023 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja vaikutuksista, erityisesti siltä osin kuin on kyse EETS:n kehittymisestä ja
käyttöönotosta sekä tiedonvaihtomekanismin toimivuudesta ja tehokkuudesta tiemaksujen laiminlyöntitapausten
tutkinnan yhteydessä.
Kertomuksessa analysoidaan erityisesti seuraavia:
a) 5 artiklan 1 ja 2 kohdan vaikutukset EETS:n käyttöönottoon kiinnittäen erityistä huomiota palvelun saatavuuteen
pienissä tai syrjäisillä alueilla sijaitsevissa EETS-tietullikohteissa;
b) 23, 24 ja 25 artiklan vaikutus tiemaksujen laiminlyöntien vähenemiseen unionissa; ja
c) satelliittipaikannusta ja 5,8 GHz:n mikroaaltotekniikkaa käyttävien sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimi
vuudessa saavutettu edistys.
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2.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotus Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin ja erityisesti
seuraavien seikkojen edelleen tarkistamiseksi:
a) lisätoimenpiteet sen varmistamiseksi, että EETS on saatavilla kaikissa, myös pienissä ja syrjäisillä alueilla sijaitsevissa
EETS-tietullikohteissa;
b) toimenpiteet tiemaksujen maksuvelvoitteen rajatylittävän valvonnan helpottamiseksi entisestään unionissa, mukaan
lukien keskinäistä avunantoa koskevat järjestelyt; ja
c) vähäpäästöisiä vyöhykkeitä, rajoitetun pääsyn vyöhykkeitä tai muita ajoneuvojen pääsyä kaupungeissa säänteleviä
järjestelmiä koskevan rajatylittävän valvonnan edistämiseksi annettujen säännösten laajentaminen.
29 artikla
Delegoidut säädökset
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 30 artiklan mukaisesti liitteen I ajantasaistamisesta neuvoston
päätöksiin 2008/615/YOS (17) ja 2008/616/YOS mahdollisesti tehtävien asiaa koskevien muutosten huomioon
ottamiseksi tai jos se on tarpeen muiden asiaa koskevien unionin säädösten vuoksi.
30 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.

Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.
Siirretään komissiolle 18 päivästä huhtikuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 5 kohdassa, 10 artiklan 3
kohdassa, 15 artiklan 4 ja 5 kohdassa, 19 artiklan 5 kohdassa ja 29 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja
säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän
viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei
Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden
päättymistä.
3.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 5 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa, 15
artiklan 4 ja 5 kohdassa, 19 artiklan 5 kohdassa ja 29 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,
jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.
Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen
periaatteiden mukaisesti.
5.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan
parlamentille ja neuvostolle.
6.
Edellä olevien 8 artiklan 5 kohdan, 10 artiklan 3 kohdan, 15 artiklan 4 ja 5 kohdan, 19 artiklan 5 kohdan ja 29
artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa
jatketaan kahdella kuukaudella.
31 artikla
Komiteamenettely
1.

Komissiota avustaa sähköisiä tietullijärjestelmiä käsittelevä komitea.

Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. Jos komitea ei anna lausuntoa,
komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5
artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.
(17) Neuvoston päätös 2008/615/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja
rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi (EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1).
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32 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.
Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava viimeistään 19 päivänä lokakuuta 2021 1–27 artiklan ja liitteiden
I ja II noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on viipymättä toimitettava nämä
säännökset kirjallisina komissiolle.
Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 19 päivästä lokakuuta 2021.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun
ne julkaistaan virallisesti. Niissä on myös mainittava, että voimassa olevissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa
määräyksissä olevat viittaukset tällä direktiivillä kumottuun direktiiviin on katsottava viittauksiksi tähän direktiiviin.
Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset ja maininta tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset
säännökset kirjallisina komissiolle.
33 artikla
Kumoaminen
Kumotaan direktiivi 2004/52/EY 20 päivästä lokakuuta 2021, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden
velvollisuuteen noudattaa liitteessä III olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä
mainittu direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä IV vahvistetun vastaavuustaulukon
mukaisesti.
34 artikla
Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
35 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2019.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

A. TAJANI

G. CIAMBA
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LIITE I

23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun automaattisen haun suorittamiseen tarvittavat tietoelementit
Tieto

M/O (1)

Ajoneuvoa koskevat tiedot

M

Rekisteröintijäsenvaltio

M

Rekisteritunnus

M

Tiedot tiemaksun laiminlyönnistä

M

Jäsenvaltio, jonka alueella tiemaksun
laiminlyönti tapahtui

M

Tapahtuman päivämäärä

M

Tapahtuman kellonaika

M

Huomautuksia

(A (2))

(1) M = pakollinen (mandatory), kun tieto on saatavilla kansallisessa rekisterissä, O = valinnainen (optional).
(2) Yhdenmukaistettu unionin koodi, ks. ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 29 päivänä huhtikuuta 1999 annettu neuvoston direktiivi
1999/37/EY (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57).

23 artiklan 1 kohdan mukaisen automaattisen haun perusteella toimitetut tietoelementit
Osa I. Ajoneuvoja koskevat tiedot
Tieto

M/O (1)

Huomautuksia

Rekisteritunnus

M

Valmistenumero/VIN

M

Rekisteröintijäsenvaltio

M

Merkki

M

(D.1 (2)) esim. Ford, Opel, Renault

Ajoneuvon kaupallinen malli

M

(D.3) esim. Focus, Astra, Megane

EU-luokkakoodi

M

J) esim. mopedi, moottoripyörä, henkilöauto

Euro-päästöluokka

M

esim. Euro 4, Euro 6

(1) M = pakollinen (mandatory), kun tieto on saatavilla kansallisessa rekisterissä, O = valinnainen (optional).
(2) Yhdenmukaistettu unionin koodi, ks. direktiivi 1999/37/EY.

Osa II. Tiedot ajoneuvojen omistajista tai haltijoista
Tieto

M/O (1)

Tiedot ajoneuvon haltijoista

Huomautuksia

(C.1 (2))
Tiedot tietyn ajoneuvon rekisteriotteen haltijasta

Rekisteriotteen
mi/yhtiönimi

haltijoiden

sukuni

M

(C.1.1)
Sukunimeä, infiksiä, titteliä jne. varten on käytettävä erillisiä kent
tiä ja nimi on ilmoitettava tulostettavassa muodossa
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Tieto

Etunimi

M/O (1)

M

29.3.2019
Huomautuksia

(C.1.2)
Etunimeä (etunimiä) ja nimikirjaimia varten on käytettävä erillisiä
kenttiä ja nimi on ilmoitettava tulostettavassa muodossa

Osoite

M

(C.1.3)
Katua, talon numeroa ja rakennusta, postinumeroa, asuinpaikkaa,
asuinmaata jne. varten on käytettävä erillisiä kenttiä ja osoite on
ilmoitettava tulostettavassa muodossa

Sukupuoli

O

Syntymäaika

M

Oikeussubjekti

M

Syntymäpaikka

O

Tunnistenumero

O

Tiedot ajoneuvon omistajista

Mies, nainen

Yksityishenkilö, yhdistys, yhtiö, yritys jne.

Tunniste, josta henkilö tai yhtiö on tunnistettavissa yksiselitteisesti
(C.2) Tiedot viittaavat ajoneuvon omistajaan

Omistajien sukunimi/yhtiö–nimi

M

(C.2.1)

Etunimi

M

(C.2.2)

Osoite

M

(C.2.3)

Sukupuoli

O

Mies, nainen

Syntymäaika

M

Oikeussubjekti

M

Syntymäpaikka

O

Tunnistenumero

O

Yksityishenkilö, yhdistys, yhtiö, yritys jne.

Tunniste, josta henkilö tai yhtiö on tunnistettavissa yksiselitteisesti
Jos on kyse romuajoneuvoista, varastetuista ajoneuvoista tai rekis
terikilvistä tai vanhentuneesta rekisteröinnistä, omistajan/haltijan
tietoja ei toimiteta. Sen sijasta on palautettava viesti ”Tietoja ei il
moiteta”.

(1) M = pakollinen (mandatory), kun tieto on saatavilla kansallisessa rekisterissä, O = valinnainen (optional).
(2) Yhdenmukaistettu unionin koodi, ks. direktiivi 1999/37/EY.
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LIITE II
ILMOITUKSEN MALLI

jota tarkoitetaan 24 artiklassa
[Kansilehti]
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

[Lähettäjän nimi, osoite ja puhelinnumero]
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

[Vastaanottajan nimi ja osoite]

ILMOITUS

tiemaksun laiminlyönnistä, joka tapahtui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[jäsenvaltio, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui]
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Sivu 2
..........................................................................

[päivämäärä] todettiin tiemaksun laiminlyönti seuraavalla ajoneuvolla:

Rekisterinumero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . merkki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . malli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laiminlyönnin havaitsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[vastuullisen elimen nimi]
[Vaihtoehto 1] (1)
Teidät on rekisteröity edellä mainitun ajoneuvon rekisteriotteen haltijaksi.
[Vaihtoehto 2] (1)
Edellä mainitun ajoneuvon rekisteriotteen haltija on ilmoittanut, että Te kuljetitte kyseistä ajoneuvoa tiemaksun
laiminlyönnin tapahtuessa.
Yksityiskohtaiset tiedot tiemaksun laiminlyönnistä esitetään sivulla 3.
Tiemaksun laiminlyönnistä määrätty sakkorangaistus on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (euroina tai kansallisena valuuttana). (1)
Maksettavan tiemaksun määrä on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (euroina tai kansallisena valuuttana). (1)
Maksu erääntyy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jollette maksa sakkoa (1) / tiemaksua (1), kehotamme Teitä täyttämään oheisen vastauslomakkeen (sivu 4) ja lähettämään
sen siinä mainittuun osoitteeseen.
Tämä kirje käsitellään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [jäsenvaltio, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui]
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
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Sivu 3
Yksityiskohtaiset tiedot tiemaksun laiminlyönnistä
a) Tiemaksun laiminlyönnin yhteydessä käytettyä ajoneuvoa koskevat tiedot:
Rekisteritunnus: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rekisteröintijäsenvaltio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merkki ja malli: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Tiedot tiemaksun laiminlyönnistä:
Tiemaksun laiminlyönnin paikka, päivämäärä ja kellonaika:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Tiemaksun laiminlyönnin luonne ja oikeudellinen luokittelu:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Tiemaksun laiminlyönnin yksityiskohtainen kuvaus:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Asiaa koskevien oikeudellisten säännösten viitetiedot:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Tiemaksun laiminlyöntiä koskevan todistusaineiston kuvaus tai sen viitetiedot:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

c) Tiemaksun laiminlyönnin toteamiseen käytetyn laitteen tiedot (2)
Laitteen kuvaus:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Laitteen tunnistenumero:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Viimeisimmän kalibroinnin voimassaolon päättymispäivä:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(1) Tarpeeton yliviivataan.
(2) Ei täytetä, jos mitään laitetta ei ole käytetty.
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Sivu 4
Vastauslomake
(täytettävä suuraakkosin)
A. Kuljettajan henkilöllisyys:
— Koko nimi:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

— Syntymäpaikka ja -aika:
........................................................................................................................................................................

— Ajokortin numero: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . myönnetty (päivämäärä): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paikka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Osoitesoite:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

B. Kysymykset:
1. Onko ajoneuvo, jonka merkki on: . . . . . . . . . . . . ja rekisteritunnus: . . . . . . . . . . . . , rekisteröity nimiinne? . . . . . . . . . . . . kyllä/ei (1)
Jos ei, rekisteriotteen haltija on:
.........................................................................................................................................................................

(sukunimi, etunimi, osoite)
2. Myönnättekö jättäneenne tiemaksun maksamatta? kyllä/ei (1)
3. Jos ette myönnä, esittäkää perustelut:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Lähettäkää täytetty lomake 60 päivän kuluessa tämän ilmoituksen päivämäärästä seuraavalle viranomaiselle tai
yksikölle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
seuraavaan osoitteeseen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LISÄTIETOJA

(Jos ilmoituksen lähettää 25 artiklan mukaisesti tiemaksun perimisestä vastuussa oleva elin):
Jos tiemaksua ei makseta tässä ilmoituksessa mainitun määräajan kuluessa, asia annetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :n
[jäsenvaltio, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui] toimivaltaisen viranomaisen tutkittavaksi.
Jos asian käsittelyä ei jatketa, Teille ilmoitetaan siitä 60 päivän kuluessa vastauslomakkeen tai maksutositteen (1)
vastaanottamisesta. (1)
/
(Jos ilmoituksen lähettää jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen):
Asian tutkii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :n [jäsenvaltio, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui] toimivaltainen viranomainen.
Jos asian käsittelyä ei jatketa, Teille ilmoitetaan siitä 60 päivän kuluessa vastauslomakkeen tai maksutositteen (1)
vastaanottamisesta.
(1) Tarpeeton yliviivataan.
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Jos asian käsittelyä jatketaan, sovelletaan seuraavaa menettelyä:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

[Jäsenvaltio, jonka alueella tiemaksun laiminlyönti on tapahtunut, täyttää – tiedot myöhemmässä vaiheessa
toteutettavasta menettelystä, myös yksityiskohtaiset tiedot mahdollisuudesta hakea muutosta asian käsittelyn jatkamista
koskevaan päätökseen ja tässä noudatettavasta menettelystä. Tiedoissa on aina mainittava asian käsittelyn jatkamisesta
vastaavan viranomaisen tai yksikön nimi ja osoite, maksun määräaika, muutoksenhakuelimen nimi ja osoite ja
muutoksenhaun määräaika].
Tällä kirjeellä ei sinällään ole oikeudellisia seurauksia.
Tietosuojaseloste
[Kun sovelletaan asetusta (EU) 2016/679:
Asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti Teillä on oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihinne sekä pyytää niiden oikaisemista
tai poistamista taikka pyytää niiden käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen. Teillä on myös oikeus tehdä valitus [asianomaisen valvontaviranomaisen nimi ja osoite].]
[Kun sovelletaan asetusta (EU) 2016/680:
[Kansallinen laki direktiivin (EU) 2016/680 täytäntöönpanemiseksi] mukaisesti Teillä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä
pääsy henkilötietoihinne sekä oikeus pyytää niiden oikaisemista tai poistamista ja henkilötietojenne käsittelyn
rajoittamista. Teillä on myös oikeus tehdä valitus [asianomaisen valvontaviranomaisen nimi ja osoite].]
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LIITE III
A OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutos
(33 artiklassa tarkoitettu)
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/52/EY

EUVL L 166, 30.4.2004, s. 124.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 219/2009

EUVL L 87, 31.3.2009, s. 109.

B OSA

Määräaika saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä
(33 artiklassa tarkoitettu)

Direktiivi

Direktiivi 2004/52/EY

Määräpäivä saattamiselle osaksi kansallista
lainsäädäntöä

20 päivä marraskuuta 2005
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LIITE IV

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 2004/52/EY

1 artiklan 1
—
3 artiklan 2
1 artiklan 2
1 artiklan 2
1 artiklan 2
1 artiklan 2
—
1 artiklan 3
—
—
—
2 artiklan 1
—
2 artiklan 2
4 artiklan 7
—
2 artiklan 2
2 artiklan 2
—
—
2 artiklan 3
2 artiklan 4
2 artiklan 5
2 artiklan 6
2 artiklan 7
3 artiklan 1
3 artiklan 2
3 artiklan 2
3 artiklan 2
3 artiklan 3
3 artiklan 4
4 artiklan 1
4 artiklan 2
4 artiklan 3
4 artiklan 4
4 artiklan 5
4 artiklan 7
4 artiklan 8
—
—
—
2 artiklan 7
—
—
—

kohta
kohdan
kohdan
kohdan
kohdan
kohdan

ensimmäinen virke
johdantolause
a alakohta
b alakohta
c alakohta

kohta

kohta
kohdan ensimmäinen virke
kohta
kohdan toinen ja kolmas virke
kohdan neljäs virke

kohta
kohta
kohta
kohta
kohta
kohta
kohdan ensimmäinen virke
kohdan toinen virke
kohdan kolmas virke
kohta
kohta
kohta
kohta
kohta
kohta
kohta
kohta
kohta

kohta

Tämä direktiivi

1 artiklan 1
1 artiklan 1
1 artiklan 1
1 artiklan 2
1 artiklan 2
—
1 artiklan 2
1 artiklan 3
1 artiklan 4
1 artiklan 5
1 artiklan 6
2 artikla
3 artiklan 1
3 artiklan 1
—
3 artiklan 2
3 artiklan 3
3 artiklan 4
—
3 artiklan 5
3 artiklan 6
—
—
—
—
27 artikla
—
1 artiklan 1
—

kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta
kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta
kohdan toinen alakohta
kohdan johdantolause
kohdan a alakohta
kohdan b alakohta
kohta
kohta
kohta
kohta
kohdan ensimmäinen alakohta
kohdan toinen alakohta
kohta
kohta
kohta
kohta
kohta

kohdan toinen alakohta

—
—
—
—
3 artiklan 2 kohta
5 artiklan 4 kohta
23 artikla
24 artikla
26 artikla
27 artikla
28 artikla
29 artikla
30 artikla
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Direktiivi 2004/52/EY

5 artikla
6 artikla
—
—
7 artikla
8 artikla
Liite
—
—
—
—

29.3.2019
Tämä direktiivi

31 artikla
32 artiklan 1 kohta
32 artiklan 2 kohta
33 artikla
34 artikla
35 artikla
—
Liite I
Liite II
Liite III
Liite IV
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OIKAISUJA
Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2018/957, annettu 28 päivänä
kesäkuuta 2018, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä
työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY muuttamisesta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 173, 9. heinäkuuta 2018)
Sivulla 22, 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan toisen alakohdan toisessa virkkeessä:
on:

”Vaikuttamatta 1 kohdan ensimmäisen alakohdan h alakohdan soveltamiseen työnantajan on korvattava
tällaiset kustannukset lähetetylle työntekijälle tämän työsuhteeseen sovellettavan kansallisen lainsäädännön
ja/tai käytännön mukaisesti.”

pitää olla:

”Vaikuttamatta 1 kohdan ensimmäisen alakohdan i alakohdan soveltamiseen työnantajan on korvattava
tällaiset kustannukset lähetetylle työntekijälle tämän työsuhteeseen sovellettavan kansallisen lainsäädännön
ja/tai käytännön mukaisesti.”
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