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(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET
Ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä
assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, jolla otetaan huomioon
Kroatian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin, allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta
soveltamisesta
Edellä mainittu pöytäkirja allekirjoitettiin Brysselissä 27. heinäkuuta 2020.

L 331/1

L 331/2

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

12.10.2020

ASETUKSET
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1431,
annettu 14 päivänä heinäkuuta 2020,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 658/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on
kyse Euroopan lääkevirastolle ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurvatoiminnan
toteuttamista varten suoritettavien maksujen mukauttamisesta inflaatioasteen perusteella
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan lääkevirastolle suoritettavista maksuista ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lääketurva
toiminnan toteuttamisen osalta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 658/2014 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 6 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (2) 67 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan
lääkeviraston tulot koostuvat muun muassa maksuista, joita yritykset suorittavat unionin myyntilupien saamiseksi
ja ylläpitämiseksi sekä muista viraston tai koordinointiryhmän tarjoamista palveluista, kun kyseessä on Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY (3) 107 c, 107 e, 107 g, 107 k ja 107 q artiklan mukaisten
tehtävien hoitaminen.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 658/2014 vahvistettuja maksujen ja korvausten määriä mukautettiin viimeksi vuonna 2018
vuoden 2017 inflaatioasteen perusteella. Euroopan unionin tilastotoimiston julkaisema unionin inflaatioaste
vuonna 2018 oli 1,7 prosenttia ja vuonna 2019 puolestaan 1,6 prosenttia. Ottaen huomioon kyseisten vuosien
inflaatioasteet pidetään perusteltuna mukauttaa kyseisen asetuksen liitteessä olevissa I–IV osassa tarkoitettuja
maksujen määriä sekä raportoijille ja rinnakkaisraportoijille suoritettavien korvausten määriä asetuksen (EU)
N:o 658/2014 15 artiklan 6 kohdan mukaisesti. Tämän vuoksi olisi toteutettava kumulatiivinen mukautus, jossa
otetaan huomioon vuosien 2018 ja 2019 inflaatioasteet.

(3)

Mukautetut määrät olisi selkeyden vuoksi pyöristettävä lähimpään 10 euroon, lukuun ottamatta informaatioteknisiä
järjestelmiä ja kirjallisuuden seurantaa koskevaa vuosimaksua, jonka osalta mukautus olisi pyöristettävä lähimpään
yhteen euroon.

(4)

Asetuksessa (EU) N:o 658/2014 säädettyjen maksujen määrä erääntyy joko asiaa koskevan menettelyn
alkamispäivänä tai, jos kyseessä on informaatioteknisiä järjestelmiä ja kirjallisuuden seurantaa koskeva vuosimaksu,
kunkin vuoden 1 päivänä heinäkuuta. Sovellettava määrä määritetään näin ollen maksun eräpäivästä, eikä erityisiä
siirtymäsäännöksiä ole tarpeen vahvistaa käynnissä olevia menettelyjä varten.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 658/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 658/2014 liite seuraavasti:
1) Muutetaan I osan 1 kohta seuraavasti:
a) korvataan ilmaisu ”20 110 euroa” ilmaisulla ”20 780 euroa”;
b) korvataan ilmaisu ”13 520 euroa” ilmaisulla ”13 970 euroa”;
(1) EUVL L 189, 27.6.2014, s. 112.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EUVL L 136,
30.4.2004, s. 1).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä
koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67).
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2) Muutetaan II osan 1 kohta seuraavasti:
a) korvataan johdantolauseessa ilmaisu ”44 340 euroa” ilmaisulla ”45 810 euroa”;
b) muutetaan a alakohta seuraavasti:
i) korvataan ilmaisu ”17 740 euroa” ilmaisulla ”18 330 euroa”;
ii) korvataan ilmaisu ”7 510 euroa” ilmaisulla ”7 760 euroa”;
c) muutetaan b alakohta seuraavasti:
i) korvataan ilmaisu ”26 600 euroa” ilmaisulla ”27 480 euroa”;
ii) korvataan ilmaisu ”11 260 euroa” ilmaisulla ”11 630 euroa”;
3) Muutetaan III osan 1 kohta seuraavasti:
a) muutetaan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
i)

korvataan ilmaisu ”184 600 euroa” ilmaisulla ”190 740 euroa”;

ii) korvataan ilmaisu ”40 020 eurolla” ilmaisulla ”41 350 eurolla”;
iii) korvataan ilmaisu ”304 660 euroa” ilmaisulla ”314 790 euroa”;
b) muutetaan toinen alakohta seuraavasti:
i)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”123 060 euroa” ilmaisulla ”127 150 euroa”;

ii) korvataan b alakohdassa ilmaisu ”149 740 euroa” ilmaisulla ”154 730 euroa”;
iii) korvataan c alakohdassa ilmaisu ”176 420 euroa” ilmaisulla ”182 290 euroa”;
iv) korvataan d alakohdassa ilmaisu ”203 090 euroa” ilmaisulla ”209 840 euroa”;
c) muutetaan neljännessä alakohdassa oleva b alakohta seuraavasti:
i)

korvataan ilmaisu ”1 030 euroa” ilmaisulla ”1 070 euroa”;

ii) korvataan ilmaisu ”2 050 euroa” ilmaisulla ”2 110 euroa”;
iii) korvataan ilmaisu ”3 100 euroa” ilmaisulla ”3 200 euroa”;
4) Korvataan IV osan 1 kohdassa ilmaisu ”69 euroa” ilmaisulla ”71 euroa”.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä. Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2020.

Komission puolesta
Ursula VON DER LEYEN
Puheenjohtaja
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KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2020/1432,
annettu 14 päivänä heinäkuuta 2020,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 täydentämisestä täsmentämällä tietoja viestintätekniikan käytön tilastoaihealueen muuttujien määrä ja nimet viitevuodeksi 2021
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannalla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja
kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 808/2004, (EY)
N:o 452/2008 ja (EY) N:o 1338/2008 muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1177/2003 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 kumoamisesta 10 päivänä lokakuuta 2019 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission olisi täsmennettävä muuttujien määrä ja nimet tieto- ja viestintätekniikan käytön aihealueen tietokoko
naisuudelle viitevuodeksi 2021, jotta voidaan kattaa asetuksen (EU) 2019/1700 liitteessä I asianomaisten
yksityiskohtaisten aiheiden osalta yksilöidyt tarpeet.

(2)

Tämän asetuksen nojalla kerättävien muuttujien määrä ei saisi ylittää viittä prosenttia tieto- ja viestintätekniikan
käytön aihealueen niiden muuttujien määrästä, joista tietoja kerättiin asetuksen (EU) 2019/1700 tullessa voimaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tieto- ja viestintätekniikan käytön aihealueen muuttujien määrä ja nimet viitevuodeksi 2021 vahvistetaan liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 14 päivänä heinäkuuta 2020.

Komission puolesta
Ursula VON DER LEYEN
Puheenjohtaja

(1) EUVL L 261 I, 14.10.2019, s. 1.

Tieto- ja viestintätekniikan käytön aihealueen muuttujien määrä ja nimet viitevuodeksi 2021
Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

12.10.2020

LIITE

Muuttujan nimi / muuttujan kuvaus

REFYEAR

Tutkimusvuosi

Tiedonkeruun tiedot

INTDATE

Viitepäivämäärä – ensimmäisen haastattelun päivämäärä

Tiedonkeruun tiedot

STRATUM_ID

Osite

Tiedonkeruun tiedot

PSU

Ensi asteen otosyksikkö

Tunnistetiedot

HH_ID

Kotitalouden tunnistenumero

Tunnistetiedot

IND_ID

Henkilökohtainen tunnistenumero

Tunnistetiedot

HH_REF_ID

Sen kotitalouden tunnistenumero, johon henkilö kuuluu

Painot

HH_WGHT

Kotitalouspaino

IND_WGHT

Henkilöpaino

TIME

Haastattelujen kesto

INT_TYPE

Haastattelun tyyppi

Sijainti

COUNTRY

Asuinmaa

Sijainti

GEO_NUTS1

Asuinalue

Sijainti

GEO_NUTS2
(vapaaehtoinen)

Asuinalue (vapaaehtoinen)

Sijainti

GEO_NUTS3
(vapaaehtoinen)

Asuinalue
(vapaaehtoinen)

Sijainti

DEG_URBA

Kaupungistumisaste

Sijainti

GEO_DEV

Maantieteellinen sijainti

Väestötiedot

SEX

Sukupuoli

YEARBIR

Syntymävuosi

PASSBIR

Syntymäpäivä vietetty

AGE

Ikä täysinä vuosina

CITIZENSHIP

Ensisijainen kansalaisuus (maa)

FI

Tiedonkeruun tiedot

Kansalaisuus ja maahanmuuttajatausta
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02. Henkilön ja kotitalouden omi Väestötiedot
naispiirteet
Väestötiedot
— 7 kerättävää muuttujaa,
— 1 johdettava muuttuja, – 7
Väestötiedot
vapaaehtoista muuttujaa

Euroopan unionin virallinen lehti

01. Tekniset tiedot – 15 pakollista
Painot
teknistä muuttujaa,
— 2 vapaaehtoista teknistä Haastattelun ominaispiirteet
muuttujaa
Haastattelun ominaispiirteet

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

Muuttujan nimi / muuttujan kuvaus

CNTRYB

Syntymämaa

Kotitalouden kokoonpano

HH_POP

Kotitalouden koko (kotitalouden jäsenten lukumäärä)

Kotitalouden kokoonpano

HH_POP_16_24 (vapaaehtoi
nen)

16–24-vuotiaiden kotitalouden jäsenten lukumäärä (vapaaehtoinen)

HH_POP_16_24S (vapaaehtoi
nen)

16–24-vuotiaiden opiskelijoiden lukumäärä kotitaloudessa
(vapaaehtoinen)

Kotitalouden kokoonpano

HH_POP_25_64 (vapaaehtoi
nen)

25–64-vuotiaiden kotitalouden jäsenten lukumäärä (vapaaehtoinen)

Kotitalouden kokoonpano

HH_POP_65_MAX (vapaaehtoi Vähintään 65-vuotiaiden kotitalouden jäsenten lukumäärä (vapaaehtoinen)
nen)

Kotitalouden kokoonpano

HH_CHILD

Alle 16-vuotiaiden lasten lukumäärä

Kotitalouden kokoonpano

HH_CHILD_14_15
(vapaaehtoinen)

14–15-vuotiaiden lasten lukumäärä
(vapaaehtoinen)

Kotitalouden kokoonpano

HH_CHILD_5_13
(vapaaehtoinen)

5–13-vuotiaiden lasten lukumäärä (vapaaehtoinen)

Kotitalouden kokoonpano

HH_CHILD_LE_4
(vapaaehtoinen)

Enintään 4-vuotiaiden lasten lukumäärä (vapaaehtoinen)

Pääasiallisen toiminnan laatu (itse määri
telty)

MAINSTAT

Pääasiallinen toiminta (itse määritelty)

Työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet

STAPRO

Ammattiasema, päätyö

Työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet

NACE1D
(vapaaehtoinen)

Paikallisen yksikön toimiala, päätyö
(vapaaehtoinen)

ISCO2D

Ammatti, päätyö

OCC_ICT

Tieto- ja viestintätekniikan alan ammattilainen tai muun kuin tieto- ja vies
tintätekniikan alan ammattilainen

Työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet

OCC_MAN

Ruumiillisen työn tekijä tai muun kuin ruumiillisen työn tekijä

Työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet

EMPST_WKT
(vapaaehtoinen)

Koko- tai osa-aikatyö (itse määritelty)
(vapaaehtoinen)

Työsopimuksen kesto

EMPST_CONTR
(vapaaehtoinen)

Päätyön työsopimuksen voimassaolo
(vapaaehtoinen)

Kotitalouden kokoonpano
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03. Osallistuminen työmarkki Työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet
noille
— 5 kerättävää muuttujaa,
Työn perustavanlaatuiset ominaispiirteet
— 3 vapaaehtoista muuttujaa
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Kansalaisuus ja maahanmuuttajatausta
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Aihe

12.10.2020

04. Koulutustaso ja -tausta
— 1 kerättävä muuttuja,
— 1 johdettava muuttuja

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

Muuttujan nimi / muuttujan kuvaus

ISCEDD

Saavutettu koulutustaso (korkein suoritettu koulutustaso)

Saavutettu koulutustaso

ISCED

Koulutustaso aggregoidusti

HH_IQ5

Tämänhetkiset keskimääräiset nettokuukausitulot yhteensä

Tieto- ja viestintätekniikan saatavuus

IACC

Internetyhteys kotona (miltä tahansa laitteelta)

Tieto- ja viestintätekniikan saatavuus

BBFIX

Kiinteän laajakaistan käyttö internetyhteytenä kotona

Tieto- ja viestintätekniikan saatavuus

BBMOB

Mobiilin laajakaistan käyttö internetyhteytenä kotona (matkaviestinverkon
kautta, vähintään 3G)

05. Tulot, kulutus ja varallisuuden
osatekijät, mukaan lukien velat
Kotitalouden kokonaistulot kuukaudessa
— 1 kerättävä muuttuja

Milloin viimeksi käyttänyt internetiä missä tahansa paikassa miltä tahansa
laitteelta

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja käytön
IFU
tiheys

Keskimääräinen internetin käytön useus kolmen viimeksi kuluneen kuukau
den aikana

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja käytön IFU_D
tiheys

Internetin käyttö useita kertoja päivän aikana

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja käytön
IUG_DKPC
tiheys

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana pöytätietoko
neella

06. Osallistuminen tietoyhteis
kuntaan – 122 kerättävää muut Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja käytön IUG_LPC
tiheys
tujaa,
— 5 vapaaehtoista muuttujaa
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja käytön IUG_TPC
tiheys

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana kannettavalla
tietokoneella

Euroopan unionin virallinen lehti

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja käytön
IU
tiheys

FI

Saavutettu koulutustaso

12.10.2020

Aihe

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana tabletilla
Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana matkapuheli
mella tai älypuhelimella

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja käytön
IUG_OTH1
tiheys

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana muilla lait
teilla (esim. älytelevisio, älykaiuttimet, pelikonsoli, e-kirjan lukulaite, älykello)

Internet-toiminnot

IUEM

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistar
koituksiin sähköpostin lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi

Internet-toiminnot

IUPH1

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistar
koituksiin internetpuhelun soittamiseksi (videopuhelut mukaan luettuina)

Internet-toiminnot

IUSNET

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistar
koituksiin sosiaalisiin verkostoihin osallistumiseksi (käyttäjäprofiilin luomi
nen, viestien tai muun aineiston lähettäminen)
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Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja käytön
IUG_MP
tiheys

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

Muuttujan nimi / muuttujan kuvaus

Internet-toiminnot

IUNW1

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistar
koituksiin verkossa ilmestyvien uutispalvelujen, sanoma- tai uutislehtien
lukemiseksi

Internet-toiminnot

IHIF

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistar
koituksiin terveystiedon hakemiseksi (muun muassa loukkaantumisesta, tau
deista, ravitsemuksesta, terveyden edistämisestä)

Internet-toiminnot

IUIF

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistar
koituksiin tavaroita ja palveluita koskevan tiedon hakemiseksi

Internet-toiminnot

IUPOL2

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistar
koituksiin mielipiteiden ilmaisemiseksi yhteiskunnallisista tai poliittisista
kysymyksistä verkkosivustoilla tai sosiaalisessa mediassa

Internet-toiminnot

IUVOTE

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistar
koituksiin yhteiskunnallisia tai poliittisia kysymyksiä koskeviin verkkokyse
lyihin tai äänestyksiin osallistumiseksi (kuten kaupunkisuunnittelu, vetoo
muksen allekirjoittaminen)

Internet-toiminnot

IUJOB

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistar
koituksiin työpaikan etsimiseksi tai työpaikkahakemuksen lähettämiseksi

Internet-toiminnot

IUSELL

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistar
koituksiin tavaroiden tai palvelujen myymiseksi verkkosivuston tai sovelluk
sen kautta

Internet-toiminnot

IUBK

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistar
koituksiin verkkopankkipalvelujen (ml. mobiilipankkipalvelut) käyttämiseksi

Internet-toiminnot

IUOLC

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana oppimistoi
mintaan koulutus-, ammatti- tai yksityistarkoituksissa suorittamalla verkko
kurssi

Internet-toiminnot

IUOLM

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana oppimistoi
mintaan koulutus-, ammatti- tai yksityistarkoituksissa käyttämällä verkossa
olevaa oppimateriaalia muuhun kuin verkkokurssin suorittamiseen (esim.
audiovisuaalinen aineisto, online-opiskeluohjelmisto, sähköiset kurssikirjat,
oppimissovellukset)

Viranomaisasiointi

IGOV12IF

Yhteydenpito tai asiointi viranomaisten tai julkisten palvelujen kanssa inter
netin kautta yksityistarkoituksiin kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden
aikana tietojen saamiseksi verkkosivustoilta tai sovelluksista

Viranomaisasiointi

IGOV12FM

Yhteydenpito tai asiointi viranomaisten tai julkisten palvelujen kanssa inter
netin kautta yksityistarkoituksiin kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden
aikana virallisten lomakkeiden lataamiseksi/tulostamiseksi

12.10.2020

Internetin käyttö kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana yksityistar
koituksiin pikaviestinnän käyttämiseksi (viestinvaihto)

Euroopan unionin virallinen lehti

IUCHAT1

FI

Internet-toiminnot

L 331/8

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

Muuttujan nimi / muuttujan kuvaus

Viranomaisasiointi

IGOV12RTX_NAP

Vastaaja ei toimittanut täytettyjä verkkolomakkeita viranomaisten verkkosi
vustojen tai sovellusten kautta yksityistarkoituksessa kahdentoista viimeksi
kuluneen kuukauden aikana, koska toimittaminen ei ollut tarpeen

IGOV12RTX_SNA

Vastaaja ei toimittanut täytettyjä verkkolomakkeita viranomaisten verkkosi
vustojen tai sovellusten kautta yksityistarkoituksessa kahdentoista viimeksi
kuluneen kuukauden aikana, koska tarkoitusta vastaavaa verkkopalvelua ei
ollut tarjolla

IGOV12RTX_SKL

Vastaaja ei toimittanut täytettyjä verkkolomakkeita viranomaisten verkkosi
vustojen tai sovellusten kautta yksityistarkoituksessa kahdentoista viimeksi
kuluneen kuukauden aikana taitojen tai tietämyksen puutteen vuoksi (esim. ei
osannut käyttää verkkosivustoa tai käyttö oli liian monimutkaista)

Viranomaisasiointi

IGOV12RTX_SEC

Vastaaja ei toimittanut täytettyjä verkkolomakkeita viranomaisten verkkosi
vustojen tai sovellusten kautta yksityistarkoituksessa kahdentoista viimeksi
kuluneen kuukauden aikana henkilötietojen suojaan ja tietoturvaan liittyvien
kysymysten vuoksi

Viranomaisasiointi

Vastaaja ei toimittanut täytettyjä verkkolomakkeita viranomaisten verkkosi
vustojen tai sovellusten kautta yksityistarkoituksessa kahdentoista viimeksi
IGOV12RTX_SIGN (vapaaehtoi kuluneen kuukauden aikana, koska (palvelun käyttämiseen tarvittava) sähkö
nen)
inen allekirjoitus tai sähköinen tunniste/varmenne puuttui tai sähköisen alle
kirjoituksen tai sähköisen tunnisteen/varmenteen käytössä oli ongelmia
(vapaaehtoinen)

Viranomaisasiointi

IGOV12RTX_PXOL (vapaaeh
toinen)

Vastaaja ei toimittanut täytettyjä verkkolomakkeita viranomaisten verkkosi
vustojen tai sovellusten kautta yksityistarkoituksessa kahdentoista viimeksi
kuluneen kuukauden aikana, koska vastaaja ei halunnut maksaa verkossa
(esimerkiksi luottokorttipetoksen pelossa) tai ei voinut maksaa verkossa (esi
merkiksi siksi, ettei henkilön käytössä ollut vaadittuja maksutapoja) (vapaa
ehtoinen)

IGOV12RTX_DEL

Vastaaja ei toimittanut täytettyjä verkkolomakkeita viranomaisten verkkosi
vustojen tai sovellusten kautta yksityistarkoituksessa kahdentoista viimeksi
kuluneen kuukauden aikana, koska toinen henkilö (esim. konsultti, veroneu
voja, sukulainen tai perheenjäsen) toimitti täytetyt verkkolomakkeet vastaajan
puolesta

Viranomaisasiointi

Viranomaisasiointi

Viranomaisasiointi

L 331/9

Yhteydenpito tai asiointi viranomaisten tai julkisten palvelujen kanssa inter
netin kautta yksityistarkoituksiin kahdentoista viimeksi kuluneen kuukauden
aikana verkossa täytettyjen lomakkeiden toimittamiseksi

Euroopan unionin virallinen lehti

IGOV12RT

FI

Viranomaisasiointi

12.10.2020

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

Muuttujan nimi / muuttujan kuvaus

Sähköinen kaupankäynti

IBUY

Viimeisin tuotteiden tai palvelujen ostos tai tilaus internetin kautta yksityis
tarkoituksiin

BCLOT1

Internetin käyttö vaatteiden (myös urheiluvaatteiden), kenkien tai asusteiden
(kuten laukut ja korut) ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan
lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoi
tuksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

BSPG

Internetin käyttö urheiluvälineiden (lukuun ottamatta urheiluvaatteita) ostami
seksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkko
sivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen
kuukauden aikana

BCG

Internetin käyttö lasten lelujen tai lastenhoitotarvikkeiden (kuten vaipat, pul
lot ja lastenrattaat) ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan
lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoi
tuksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BFURN1

Internetin käyttö huonekalujen, sisustustarvikkeiden (kuten matot tai verhot) tai
puutarhatarvikkeiden (kuten työkalut ja kasvit) ostamiseksi yrityksiltä tai yksi
tyishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen
kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BMUSG

Internetin käyttö musiikin ostamiseksi CD-levyinä, vinyylilevyinä jne. yrityksiltä
tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovel
luksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

BFLMG

Internetin käyttö elokuvien tai tv-sarjojen ostamiseksi DVD-levyinä, Blu-raylevyinä jne. yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat)
verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi
kuluneen kuukauden aikana

BBOOKNLG

Internetin käyttö painettujen kirjojen, aikakauslehtien tai sanomalehtien
ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat)
verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi
kuluneen kuukauden aikana

BHARD1

Internetin käyttö tietokoneiden, tablettien, matkapuhelinten tai tarvikkeiden
ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat)
verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi
kuluneen kuukauden aikana

BEEQU1

Internetin käyttö kulutuselektroniikan (kuten televisiot, stereot, kamerat) tai
kodinlaitteiden (kuten pyykinpesukoneet) ostamiseksi yrityksiltä tai yksityis
henkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen
kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

Sähköinen kaupankäynti

Sähköinen kaupankäynti

Sähköinen kaupankäynti

Sähköinen kaupankäynti

Sähköinen kaupankäynti

Sähköinen kaupankäynti

12.10.2020

Vastaaja ei toimittanut täytettyjä verkkolomakkeita viranomaisten verkkosi
vustojen tai sovellusten kautta yksityistarkoituksessa kahdentoista viimeksi
kuluneen kuukauden aikana muiden syiden takia

Euroopan unionin virallinen lehti

IGOV12RTX_OTH

FI

Viranomaisasiointi

L 331/10

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

Muuttujan nimi / muuttujan kuvaus

BCBW

Internetin käyttö kosmetiikan tai kauneudenhoito- tai hyvinvointituotteiden
ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat)
verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi
kuluneen kuukauden aikana

BCPH

Internetin käyttö puhdistustuotteiden tai henkilökohtaisten hygieniatuotteiden
(kuten hammasharjat, nenäliinat, pesuaineet ja puhdistusliinat) ostamiseksi
yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivus
ton tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen
kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BBMC

Internetin käyttö polkupyörien, mopojen, autojen tai muiden ajoneuvojen tai
niiden varaosien ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien
käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin
kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BOPG

Internetin käyttö muiden fyysisten tuotteiden ostamiseksi yrityksiltä tai yksi
tyishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat) verkkosivuston tai sovelluk
sen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BPG_DOM

Internetin käyttö tavaroiden ostamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen
kautta kansallisilta myyjiltä (yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä) kolmen viime
ksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BPG_EU

Internetin käyttö tavaroiden ostamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen
kautta muissa EU-maissa sijaitsevilta myyjiltä (yrityksiltä tai yksityishenki
löiltä) kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BPG_WRLD

Internetin käyttö tavaroiden ostamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen
kautta muualla maailmassa sijaitsevilta myyjiltä (yrityksiltä tai yksityishenki
löiltä) kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BPG_UNK

Internetin käyttö tavaroiden ostamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen
kautta myyjiltä (yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä), joiden alkuperämaata ei
tiedetä, kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

Sähköinen kaupankäynti

Sähköinen kaupankäynti

L 331/11

BFDS

Internetin käyttö kauppojen tai ruokakassipalvelujen toimittamien elintar
vikkeiden tai juomien ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä verkkosi
vuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen
kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

Euroopan unionin virallinen lehti

BFDR

Internetin käyttö ravintoloiden, pikaruokaketjujen tai ateriapalvelujen ruo
katoimitusten ostamiseksi yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä verkkosivuston tai
sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukau
den aikana

Sähköinen kaupankäynti

FI

BMED1

Internetin käyttö lääkkeiden tai ravintolisien, kuten vitamiinien, ostamiseksi
yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä (mukaan lukien käytetyt tavarat; lukuun
ottamatta reseptien uusimista verkossa) verkkosivuston tai sovelluksen kautta
yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

12.10.2020

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

Muuttujan nimi / muuttujan kuvaus

Sähköinen kaupankäynti

BMUSS

Internetin käyttö musiikin ostamiseksi tai tilaamiseksi suoratoistopalveluna
tai lataamalla verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kol
men viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BFLMS

Internetin käyttö elokuvien tai tv-sarjojen ostamiseksi tai tilaamiseksi suora
toistopalveluna tai lataamalla verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityis
tarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BBOOKNLS

Internetin käyttö sähköisten kirjojen, sähköisten aikakauslehtien tai sähköis
ten sanomalehtien ostamiseksi tai tilaamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen
kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

BGAMES

Internetin käyttö verkossa pelattavien tai älypuhelimeen, tabletille, tietoko
neelle tai pelikonsoliin ladattavien pelien ostamiseksi tai tilaamiseksi verkko
sivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kulu
neen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BSOFTS

Internetin käyttö ladattavien tietokoneohjelmien tai muun ladattavan ohjel
miston, mukaan lukien päivitykset, ostamiseksi tai tilaamiseksi verkkosivus
ton tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen
kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BHLFTS

Internetin käyttö terveyteen ja kuntoiluun liittyvien sovellusten (lukuun ottamatta
ilmaisia sovelluksia) ostamiseksi tai tilaamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen
kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BAPP

Internetin käyttö muiden sovellusten (esimerkiksi kieltenopiskeluun, matkai
luun ja säähän liittyvien sovellusten; lukuun ottamatta ilmaisia sovelluksia)
ostamiseksi tai tilaamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistar
koituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BSTICK

Internetin käyttö lippujen ostamiseksi urheilutapahtumiin verkkosivuston tai
sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukau
den aikana

Sähköinen kaupankäynti

BCTICK

Internetin käyttö lippujen ostamiseksi kulttuuri- tai muihin tapahtumiin
(kuten elokuvat, konsertit ja messut) verkkosivuston tai sovelluksen kautta
yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BSIMC

Internetin käyttö internet- tai matkapuhelinliittymien hankkimiseksi verkko
sivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kulu
neen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BSUTIL

Internetin käyttö sähkön-, veden- tai lämmönjakelupalvelun, jätehuoltopal
velun tai vastaavan palvelun hankkimiseksi verkkosivuston tai sovelluksen
kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

BHHS

Internetin käyttö kotitalouspalvelujen (kuten siivous, lastenhoito, korjaustyöt,
puutarhanhoito; myös kun ne ostetaan yksityishenkilöiltä) ostamiseksi verk
kosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi
kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

Sähköinen kaupankäynti

12.10.2020

Tuotteita ostettu yksityishenkilöiltä verkkosivuston tai sovelluksen kautta

Euroopan unionin virallinen lehti

BPG_PP

FI

Sähköinen kaupankäynti

L 331/12

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

Muuttujan nimi / muuttujan kuvaus

Internetin käyttö kotitalouspalvelujen ostamiseksi yksityishenkilöltä verkko
sivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kulu
neen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BTPS_E

Internetin käyttö kuljetuspalvelujen, kuten paikallisbussi-, lento- tai junalippu
tai taksimatka, ostamiseksi kuljetusyritykseltä verkkosivuston tai sovelluksen
kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BTPS_PP

Internetin käyttö kuljetuspalvelujen ostamiseksi yksityishenkilöltä verkkosi
vuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen
kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BRA_E

Internetin käyttö majoituksen vuokraamiseksi yrityksiltä, kuten hotellit tai
matkatoimistot, verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin
kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BRA_PP

Internetin käyttö majoituksen vuokraamiseksi yksityishenkilöltä verkkosi
vuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen
kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

BOTS (vapaaehtoinen)

Internetin käyttö muiden palvelujen (lukuun ottamatta rahoitus- ja vakuutus
palveluja) ostamiseksi verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoi
tuksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana
(vapaaehtoinen)

Sähköinen kaupankäynti

BF

Kuinka monta kertaa tavaroita tai palveluja on ostettu internetistä verkkosi
vuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen
kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

IBV1

Internetistä kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana verkkosivuston tai
sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin ostettujen tavaroiden tai palvelujen
kokonaisarvo

BFIN_IN1

Sähköinen kaupankäynti

BFIN_CR1

Internetin käyttö lainan ottamiseksi tai luoton järjestämiseksi pankista tai
muulta rahoituksen tarjoajalta verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksi
tyistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

BFIN_SH1

Internetin käyttö osakkeiden, obligaatioiden, rahasto-osuuksien tai muun
rahoitusomaisuuden ostamiseksi tai myymiseksi verkkosivuston tai sovel
luksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden
aikana

BTFW1

Internetkaupassa esiintyneet ongelmat: verkkosivusto vaikeakäyttöinen tai
epätyydyttävästi toimiva (esim. liian monimutkainen, sekava tai teknisesti
huonosti toimiva) ostettaessa verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityis
tarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Sähköinen kaupankäynti

Käytön esteet ja ongelmat

L 331/13

Sähköinen kaupankäynti

Internetin käyttö vakuutuksen, mukaan lukien matkavakuutuksen, ostami
seksi, myös esimerkiksi yhdessä lentolipun kanssa, verkkosivuston tai sovel
luksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden
aikana

Euroopan unionin virallinen lehti

BHHS_PP

FI

Sähköinen kaupankäynti

12.10.2020

Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

Muuttujan nimi / muuttujan kuvaus

Käytön esteet ja ongelmat

BSPD1

Internetkaupassa esiintyneet ongelmat: toimitus ilmoitettua hitaampi ostet
taessa verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen vii
meksi kuluneen kuukauden aikana

Käytön esteet ja ongelmat

BCPR1

Internetkaupassa esiintyneet ongelmat: lopulliset kustannukset ilmoitettua
suuremmat (esim. odottamattomat palvelumaksut tai perusteettomat
vakuusmaksut) ostettaessa verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistar
koituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Käytön esteet ja ongelmat

BWDN1

Internetkaupassa esiintyneet ongelmat: toimitettu vääriä tai vioittuneita tava
roita/palveluja ostettaessa verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistar
koituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

BFRA1

Internetkaupassa esiintyneet ongelmat: kohdattu petosongelmia (esim. tava
roita/palveluja ei ole saatu lainkaan, luottokorttitietojen väärinkäyttö) ostet
taessa verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen vii
meksi kuluneen kuukauden aikana

Käytön esteet ja ongelmat

BCR1

Internetkaupassa esiintyneet ongelmat: valittaminen ja virheiden korjaami
nen vaikeata tai valituksen jälkeen ei ole saatu tyydyttävää vastausta ostet
taessa verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen vii
meksi kuluneen kuukauden aikana

Käytön esteet ja ongelmat

BDNS1

Internetkaupassa esiintyneet ongelmat: ulkomainen vähittäiskauppias ei
myynyt vastaajan maahan ostettaessa verkkosivuston tai sovelluksen kautta
yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Käytön esteet ja ongelmat

BOTH2

Internetkaupassa esiintyneet ongelmat: muut ongelmat ostettaessa verkkosi
vuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen
kuukauden aikana

Käytön esteet ja ongelmat

BARR2X

Ei ongelmia ostettaessa verkkosivuston tai sovelluksen kautta yksityistarkoi
tuksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana

Käytön esteet ja ongelmat

NBSHAB1

Internetkaupan esteet: ei ostanut tavaroita tai palveluja internetistä verkkosi
vuston tai sovelluksen kautta kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,
koska tekee ostokset mieluimmin henkilökohtaisesti, haluaa nähdä tuotteen,
uskollisuus kaupoille, uskollisuus tavoille

Käytön esteet ja ongelmat

NBSKL1

Internetkaupan esteet: ei ostanut tavaroita tai palveluja internetistä verkkosi
vuston tai sovelluksen kautta kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,
koska piti verkossa tilaamista vaikeana (huoli taitojen riittävyydestä)

Käytön esteet ja ongelmat

12.10.2020

Internetkaupassa esiintyneet ongelmat: vaikeus löytää tietoa takuista tai
muusta oikeusturvasta ostettaessa verkkosivuston tai sovelluksen kautta
yksityistarkoituksiin kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana
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Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

Muuttujan nimi / muuttujan kuvaus

Käytön esteet ja ongelmat

NBSR1

Internetkaupan esteet: ei ostanut tavaroita tai palveluja internetistä verkkosi
vuston tai sovelluksen kautta kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana
toimituksen luotettavuuteen tai nopeuteen liittyvien syiden vuoksi

Käytön esteet ja ongelmat

NBPSC1

Internetkaupan esteet: ei ostanut tavaroita tai palveluja internetistä verkkosi
vuston tai sovelluksen kautta kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana
maksun turvallisuuteen tai yksityisyyteen liittyvien syiden vuoksi

NBTRCM1

Internetkaupan esteet: ei ostanut tavaroita tai palveluja internetistä verkkosi
vuston tai sovelluksen kautta kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,
syynä luottamuspula tavaroiden palauttamisen suhteen, huoli valituksista tai
korvauksesta

NBDNS1(vapaaehtoinen)

Internetkaupan esteet: ei ostanut tavaroita tai palveluja internetistä verkkosi
vuston tai sovelluksen kautta kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,
koska ulkomainen vähittäiskauppias ei myy vastaajan maahan
(vapaaehtoinen)

Käytön esteet ja ongelmat

NBNND

Internetkaupan esteet: ei ostanut tavaroita tai palveluja internetistä verkkosi
vuston tai sovelluksen kautta kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,
koska verkosta ei tarvinnut ostaa kolmen viimeksi kuluneen kuukauden
aikana

Käytön esteet ja ongelmat

NBOTH1

Internetkaupan esteet: ei ostanut tavaroita tai palveluja internetistä verkkosi
vuston tai sovelluksen kautta kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana,
syynä jokin muu internetkaupan este

Digitaidot

CXFER1

Kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana koulutus-, ammatti- tai yksi
tyistarkoituksissa suoritetut toimet, joihin liittyi tiedostojen (kuten asiakirjat,
tiedot, kuvat, videot) kopiointia tai siirtämistä kansiosta tai laitteesta toiseen
(välineenä sähköposti, pikaviestintä, USB, kaapeli) tai pilvipalveluun

Digitaidot

CINSAPP1

Kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana koulutus-, ammatti- tai yksi
tyistarkoituksissa suoritetut toimet, joihin liittyi ohjelmistojen tai sovellusten
lataamista tai asentamista

CCONF1

Kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana koulutus-, ammatti- tai yksi
tyistarkoituksissa suoritetut toimet, joihin liittyi ohjelmiston, sovelluksen tai
laitteen asetusten (kuten kieli, värit, kontrasti, tekstikoko, työkalupalkit/va
likko) muuttamista

Käytön esteet ja ongelmat

Käytön esteet ja ongelmat

Digitaidot

L 331/15

Internetkaupan esteet: ei ostanut tavaroita tai palveluja internetistä verkkosi
vuston tai sovelluksen kautta kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana
tavaroiden toimituskuluihin liittyvien syiden vuoksi
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Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

Muuttujan nimi / muuttujan kuvaus

CPRES2

Digitaidot

CXLS1

Kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana koulutus-, ammatti- tai yksi
tyistarkoituksissa suoritetut ohjelmistoihin liittyvät toimet, joihin liittyi tau
lukkolaskentaohjelmiston käyttämistä

Digitaidot

CXLSADV1

Kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana koulutus-, ammatti- tai yksi
tyistarkoituksissa suoritetut ohjelmistoihin liittyvät toimet, joihin liittyi tau
lukkolaskentaohjelmiston edistyneiden toimintojen (funktioiden, kaavojen,
makrojen ja muiden kehittäjätoimintojen) käyttämistä tietojen organisointia,
analysointia, jäsentämistä tai muokkaamista varten

Digitaidot

CEPVA1

Kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana koulutus-, ammatti- tai yksi
tyistarkoituksissa suoritetut ohjelmistoihin liittyvät toimet, joihin liittyi valo
kuva-, video- tai audiotiedostojen muokkaamista

Digitaidot

CPRG2

Kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana koulutus-, ammatti- tai yksi
tyistarkoituksissa suoritetut ohjelmistoihin liittyvät toimet, joihin liittyi koo
din kirjoittamista ohjelmointikielellä

Digitaidot

UDI

Vastaaja nähnyt internetin uutissivustoilla tai sosiaalisessa mediassa kolmen
viimeksi kuluneen kuukauden aikana tietoa tai sisältöä (kuten videot, kuvat),
jota pitää totuudenvastaisena tai kyseenalaisena

Digitaidot

TIC

Vastaaja tarkistanut kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana internetin
uutissivustoilla tai sosiaalisessa mediassa näkemänsä tiedon tai sisällön
todenmukaisuuden

Digitaidot

TICCSFOI

Vastaaja tarkistanut internetissä näkemänsä tiedon tai sisällön todenmukai
suuden lähteistä tai etsimällä muita tietoja internetistä

Digitaidot

TICIDIS

Vastaaja tarkistanut internetissä näkemänsä tiedon tai sisällön todenmukai
suuden seuraamalla aiheesta internetissä käytävää keskustelua tai osallistu
malla siihen

Digitaidot

TICNIDIS

Vastaaja tarkistanut internetissä näkemänsä tiedon tai sisällön todenmukai
suuden muista kuin internetlähteistä tai keskustelemalla aiheesta verkon
ulkopuolella

12.10.2020

Digitaidot

Kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana koulutus-, ammatti- tai yksi
tyistarkoituksissa suoritetut ohjelmistoihin liittyvät toimet, joihin liittyi tie
dostojen (kuten asiakirjat, kuvat, videot) luomista useista elementeistä (kuten
teksti, kuvat, taulukot, kaaviot, animaatio tai ääni)
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Aihe

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

Muuttujan nimi / muuttujan kuvaus

TICXND

Internetissä nähdyn tiedon tai sisällön todenmukaisuutta ei ole tarkistettu,
koska vastaaja jo tiesi, ettei tieto, sisältö tai lähde ollut luotettava

Digitaidot

TICXSKL

Internetissä nähdyn tiedon tai sisällön todenmukaisuutta ei ole tarkistettu,
koska vastaajalla ei ollut tarvittavia taitoja tai tietoja

Digitaidot

TICXOTH

Internetissä nähdyn tiedon tai sisällön totuudenmukaisuutta ei ole tarkistettu
muista syistä

MAPS_RPS

Suorittanut seuraavan toimen internetissä omien henkilötietojen (kuten
nimen, syntymäajan, henkilötodistuksen numeron, yhteystietojen, luotto
kortin numeron, valokuvien tai maantieteellisen sijainnin) hallintaa varten
kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana: lukenut tietosuojaselosteen
ennen henkilötietojen antamista

MAPS_RRGL

Suorittanut seuraavan toimen internetissä omien henkilötietojen (kuten
nimen, syntymäajan, henkilötodistuksen numeron, yhteystietojen, luotto
kortin numeron, valokuvien tai maantieteellisen sijainnin) hallintaa varten
kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana: rajoittanut oman maantieteel
liseen sijainnin saantia tai kieltänyt sen

MAPS_LAP

Suorittanut seuraavan toimen internetissä omien henkilötietojen (kuten
nimen, syntymäajan, henkilötodistuksen numeron, yhteystietojen, luottokor
tin numeron, valokuvien tai maantieteellisen sijainnin) hallintaa varten kolmen
viimeksi kuluneen kuukauden aikana: rajoittanut pääsyä profiiliin tai sisältöön
verkkoyhteisöpalveluiden sivustoilla tai jaetussa verkkotallennustilassa

MAPS_RAAD

Suorittanut seuraavan toimen internetissä omien henkilötietojen (kuten
nimen, syntymäajan, henkilötodistuksen numeron, yhteystietojen, luotto
kortin numeron, valokuvien tai maantieteellisen sijainnin) hallintaa varten
kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana: kieltänyt henkilötietojen käy
tön markkinointitarkoituksiin

MAPS_CWSC

Suorittanut seuraavan toimen internetissä omien henkilötietojen (kuten
nimen, syntymäajan, henkilötodistuksen numeron, yhteystietojen, luotto
kortin numeron, valokuvien tai maantieteellisen sijainnin) hallintaa varten
kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana: tarkistanut, että verkkosivusto,
jolla vastaaja antoi henkilötietoja, oli suojattu

MAPS_APD

Suorittanut seuraavan toimen internetissä omien henkilötietojen (kuten
nimen, syntymäajan, henkilötodistuksen numeron, yhteystietojen, luotto
kortin numeron, valokuvien tai maantieteellisen sijainnin) hallintaa varten
kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana: pyytänyt verkkosivuston tai
hakuohjelman ylläpitäjää tai tarjoajaa päivittämään tai poistamaan näiden
hallussa olevia vastaajaa koskevia tietoja

FI

Digitaidot
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Aihe

Turvallisuus, yksityisyys, luottamus

Turvallisuus, yksityisyys, luottamus

Turvallisuus, yksityisyys, luottamus

Turvallisuus, yksityisyys, luottamus
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Turvallisuus, yksityisyys, luottamus

Yksityiskohtainen aihe

Muuttujan tunnus

Muuttujan nimi / muuttujan kuvaus

COOK1

On tietoinen siitä, että evästeillä voidaan jäljittää ihmisten liikkumista inter
netissä, laatia profiileja käyttäjistä ja esittää heille räätälöityjä mainoksia

Turvallisuus, yksityisyys, luottamus

PCOOK1

Muuttanut oman internet-selaimen asetuksia estääkseen kaikki evästeet tai
osan niistä jollakin laitteellaan

Turvallisuus, yksityisyys, luottamus

CCOOK (vapaaehtoinen)

Huolissaan siitä, että vastaajan verkkotoiminnot voidaan tallentaa räätälöity
jen mainosten esittämiseksi vastaajalle
(vapaaehtoinen)

Turvallisuus, yksityisyys, luottamus

USLCOOK

Käyttää jollakin laitteellaan sellaista ohjelmistoa, joka rajoittaa mahdollisuutta
jäljittää henkilön toimintoja internetissä

FI

Turvallisuus, yksityisyys, luottamus

L 331/18

Aihe

Euroopan unionin virallinen lehti
12.10.2020

12.10.2020

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 331/19

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1433,
annettu 5 päivänä lokakuuta 2020,
erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin
kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Pouligny-SaintPierre” (SAN))
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tutkinut
Ranskan esittämän pyynnön, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun
alkuperänimityksen ”Pouligny-Saint-Pierre” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Koska kyseessä ei ole asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan mukainen vähäinen muutos, komissio
julkaisi muutospyynnön kyseisen asetuksen 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti Euroopan unionin
virallisessa lehdessä (3).

(3)

Komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, minkä vuoksi
eritelmän muutos olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hyväksytään nimitystä ”Pouligny-Saint-Pierre” (SAN) koskevan eritelmän muutos, joka on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 2020.

Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Janusz WOJCIECHOWSKI
Komission jäsen

(1) EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) Komission asetus (EY) N:o 1107/96, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa
säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä (EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1).
(3) EUVL C 193, 9.6.2020, s. 34.
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KOMISSION ASETUS (EU) 2020/1434,
annettu 9 päivänä lokakuuta 2020,
tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta
kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 16 osalta
(ETA: n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Tietyt kansainväliset tilinpäätösstandardit ja tulkinnat, jotka olivat voimassa 15 päivänä lokakuuta 2008,
hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1126/2008 (2).

(2)

Covid-19-pandemia on aiheuttanut unionille ja sen taloudelle ennennäkemättömän ulkoisen häiriön, minkä vuoksi
on tarvittu toimenpiteitä, joilla on mahdollisuuksien mukaan pyritty lieventämään kansalaisiin ja yrityksiin
kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia.

(3)

Jäsenvaltiot ja unioni ovat toteuttaneet toimenpiteitä helpottaakseen yritysten taloudellista tilannetta, yksityisiin ja
julkisiin maksulykkäysjärjestelyihin perustuvat maksuvapaat mukaan luettuina, estääkseen tarpeettomat konkurssit
ja työpaikkojen menetykset ja tukeakseen nopeaa elpymistä.

(4)

Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja antava elin International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi
28 päivänä toukokuuta 2020 Covid-19:ään liittyvät vuokrahelpotukset (Muutos IFRS 16:een Vuokrasopimukset).

(5)

IFRS 16:een tehdyllä muutoksella annetaan valinnaisia, tilapäisiä covid-19:ään liittyviä helpotuksia toiminnan tueksi
vuokralle ottajille, jotka hyötyvät vuokranmaksuvapaista, vähentämättä kuitenkaan yritysten ilmoittamien
taloudellisten tietojen merkityksellisyyttä ja hyödyllisyyttä. Kuultuaan Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoaantavaa ryhmää (EFRAG) komissio katsoo, että muutos IFRS 16:een täyttää asetuksen (EY) N:o 1606/2002
3 artiklan 2 kohdassa säädetyt hyväksymisperusteet.

(6)

IASB asetti IFRS 16:een tehtyjen muutosten voimaantulopäiväksi 1 päivän kesäkuuta 2020. Tämän asetuksen
säännöksiä olisi näin ollen sovellettava taannehtivasti, jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus kyseeseen tulevien
liikkeeseenlaskijoiden osalta sekä yhdenmukaisuus muiden asetuksessa (EY) N:o 1126/2008 vahvistettujen
tilinpäätösstandardien kanssa.

(7)

Kun otetaan huomioon tämän covid-19:ään liittyvän, toiminnan tueksi myönnettävän helpotuksen kiireellisyys,
tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1126/2008 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilinpäätöskysymysten sääntelykomitean lausunnon mukaiset,

(1) EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.
(2) Komission asetus (EY) N:o 1126/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien
hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti (EUVL L 320, 29.11.2008, s. 1).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1126/2008 liitteessä kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS 16 Vuokrasopimukset tämän
asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Yritysten on sovellettava 1 artiklassa tarkoitettuja muutoksia viimeistään 1 päivästä kesäkuuta 2020 alkaen 1 päivänä
tammikuuta 2020 tai sen jälkeen alkaneisiin tilikausiin.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana 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 9 päivänä lokakuuta 2020.

Komission puolesta
Ursula VON DER LEYEN
Puheenjohtaja
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LIITE

Covid-19:ään liittyvät vuokrahelpotukset
Muutos IFRS 16:een
Muutos IFRS 16:een Vuokrasopimukset
Lisätään kappaleet 46A, 46B, 60A, C1A, C20A ja C20B. Lisätään uusi otsikko ennen kappaletta C20A. Lukemisen
helpottamiseksi kappaleita ei esitetä alleviivattuina.

VUOKRALLE OTTAJA

Arvostaminen

Myöhempi arvostaminen
Vuokrasopimuksen muutokset
46A Vuokralle ottaja voi käytännön apukeinona valita, ettei se arvioi, onko kappaleen 46B mukaiset ehdot täyttävä
vuokrahelpotus vuokrasopimuksen muutos. Tämän valinnan tekevän vuokralle ottajan on käsiteltävä vuokrahelpo
tuksesta aiheutuvat vuokrien muutokset kirjanpidossaan samalla tavalla kuin se käsittelisi muutoksen tätä standardia
soveltaen, jos kyseinen muutos ei olisi vuokrasopimuksen muutos.
46B Kappaleessa 46A esitetty käytännön apukeino koskee vain vuokrahelpotuksia, jotka ovat välitön seuraus covid-19pandemiasta, ja on sovellettavissa vain, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
a) vuokrien muutoksesta seuraa tarkistettu vuokrasopimuksen mukainen vastike, joka on olennaisilta osin sama tai
pienempi kuin vuokrasopimuksen mukainen vastike välittömästi ennen muutosta;
b) vuokrien mahdollinen vähennys vaikuttaa vain maksuihin, jotka alun perin erääntyvät 30.6.2021 tai sitä ennen
(vuokrahelpotus täyttäisi tämän ehdon esimerkiksi, jos se johtaa pienempiin vuokriin 30.6.2021 tai sitä ennen ja
suurempiin vuokriin, jotka jatkuvat pidemmälle kuin 30.6.2021); ja
c) vuokrasopimuksen muihin ehtoihin ei tule tosiasiallista muutosta.

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
60A Jos vuokralle ottaja soveltaa kappaleen 46A mukaista käytännön apukeinoa, sen on esitettävä tilinpäätöksessään:
a) että se on soveltanut käytännön apukeinoa kaikkiin kappaleen 46B mukaiset ehdot täyttäviin vuokrahelpotuksiin
tai, jos se ei ole soveltanut käytännön apukeinoa kaikkiin tällaisiin vuokrahelpotuksiin, esitettävä informaatiota
niiden sopimusten luonteesta, joihin se on soveltanut käytännön apukeinoa (ks. kappale 2); ja
b) raportointikaudelta tulosvaikutteisesti kirjattu vuokrien muutoksia kuvastava määrä niistä vuokrahelpotuksista,
joihin vuokralle ottaja on soveltanut kappaleen 46A mukaista käytännön apukeinoa.
Liite C

Voimaantulo ja siirtymäsäännöt
VOIMAANTULO

C1A

Toukokuussa 2020 julkaistulla asiakirjalla Covid-19:ään liittyvät vuokrahelpotukset lisättiin kappaleet 46A, 46B, 60A,
C20A ja C20B. Vuokralle ottajan on sovellettava kyseistä muutosta 1.6.2020 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.
Aikaisempi soveltaminen on sallittua, myös tilinpäätöksessä, jota ei 28.5.2020 ole hyväksytty julkaistavaksi.
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SIIRTYMÄSÄÄNNÖT

Covid-19:ään liittyvät vuokrahelpotukset vuokralle ottajalla
C20A Vuokralle ottajan on sovellettava asiakirjaa Covid-19:ään liittyvät vuokrahelpotukset (ks. kappale C1A) takautuvasti
kirjaamalla muutoksen soveltamisen aloittamisesta aiheutuva kertynyt vaikutus kertyneiden voittovarojen (tai
muun oman pääoman erän sen mukaan kuin on asianmukaista) alkusaldon oikaisuksi sen tilikauden alussa, jolla
vuokralle ottaja soveltaa muutosta ensimmäisen kerran.
C20B Raportointikaudella, jolla vuokralle ottaja soveltaa ensimmäisen kerran asiakirjaa Covid-19:ään liittyvät vuokrahel
potukset, sen ei tarvitse esittää IAS 8:n kappaleessa 28(f) vaadittavia tietoja.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1435,
annettu 9 päivänä lokakuuta 2020,
rekisteröijille asetetuista velvollisuuksista saattaa ajan tasalle rekisteröintinsä kemikaalien
rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaali
viraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission
asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY,
93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 132 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvoston 26 päivänä kesäkuuta 2019 antamissa päätelmissä ”Kestävä kemikaalipolitiikka – kohti unionin
strategiaa” toistettiin konkreettisten toimien merkitys, jotta voidaan varmistaa rekisteröintiasiakirja-aineistojen
vaatimustenmukaisuus ja parantaa niiden laatua, ja erityisesti tehokkaan mekanismin tarve niiden ajantasaistamista
varten.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdassa asetetaan rekisteröijät (riippumatta siitä, ovatko kyseessä
yksittäiset rekisteröijät vai päärekisteröijä ja muut tietojen yhteistoimituksen jäsenet) vastuuseen siitä, että ne
saattavat rekisteröintinsä viipymättä ajan tasalle asiaankuuluvin uusin tiedoin ja toimittavat tiedot Euroopan
kemikaalivirastolle, jäljempänä ’kemikaalivirasto’. Tieto katsotaan ”uudeksi”, jos rekisteröijä on tullut tietoiseksi siitä
tai rekisteröijän voidaan kohtuudella odottaa tulleen tietoiseksi siitä viimeisimmän ajantasaistuksen jälkeen tai, jos
ajantasaistuksia ei ole, alkuperäisen rekisteröinnin jälkeen, riippumatta siitä, oliko kyseinen tieto tosiasiallisesti
olemassa ennen sitä. Velvollisuus ajantasaistaa rekisteröinnit vaatii rekisteröijiä seuraamaan ja jäljittämään kaikkea
asiaankuuluvaa tietoa, jotta ne voivat varmistaa rekisteröintiensä pysyvän ajantasaisina kaiken aikaa. Kun on kyse
tietojen toimittamisesta yhteisesti, velvollisuus saattaa rekisteröinti ajan tasalle kuuluu yhteisesti toimitettujen
tietojen osalta kaikille rekisteröijille asetuksen (EY) N:o 1907/2006 11 artiklan mukaisesti, ja sitä koskevat
komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/9 (2) vahvistetut tietojen yhteiskäyttöä ja kustannusten jakamista
koskevat säännökset.

(3)

Viimeisimmässä yleiskertomuksessa, jonka komissio julkaisi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 117 artiklan 4 kohdan
mukaisesti, todettiin tarve parantaa rekisteröijille kyseisen asetuksen 22 artiklan 1 kohdassa asetetun velvollisuuden
noudattamista. Kyseisen velvollisuuden noudattaminen on tärkeää sen varmistamiseksi, että rekisteröintiasiakirjaaineistot heijastavat vallitsevaa tilannetta kaiken aikaa, jotta kemikaalivirasto ja jäsenvaltiot voivat arvioida asiakirjaaineistoja ja aineita tehokkaasti ja jotta turvallista käyttöä koskevat neuvot perustuvat ajantasaisiin ja luotettaviin
tietoihin. Sen vuoksi on aiheellista täsmentää määräaikoja, joihin mennessä kyseistä velvollisuutta on noudatettava,
jotta voidaan edistää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan noudattamista ja täytäntöönpanon
valvontaa ja tehostaa mainitun asetuksen säännösten soveltamista.

(4)

Jotta helpotettaisiin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 10 ja 12 artiklan tietovaatimuksia koskevien säännösten ja
tämän johdosta myös kyseisen asetuksen 6 ja 7 artiklan yleisen ja jatkuvan rekisteröintivelvollisuuden
noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa, olisi selvennettävä määräaikoja, joita sovelletaan rekisteröintiasiakirjaaineistojen ajantasaistamiseen kyseisen asetuksen liitteisiin tehdyn muutoksen jälkeen.

(1) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
(2) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/9, annettu 5 päivänä tammikuuta 2016, tietojen toimittamisesta yhteisesti ja tietojen
yhteiskäytöstä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (OJ L 3, 6.1.2016, p. 41).
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(5)

Tässä asetuksessa täsmennettyjen määräaikojen olisi oltava mahdollisimman lyhyitä, ottaen huomioon mikä on
aiemman käytännön perusteella kohtuudella rekisteröijien toteutettavissa. Tällä perusteella olisi vahvistettava
kolmen kuukauden määräaika, jota sovelletaan luonteeltaan lähinnä hallinnollisiin ajantasaistuksiin ja siinä
tapauksessa, että ajantasaistuksiin sisältyy tiedon tuottaminen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII tai VIII
olevien vaatimusten täyttämiseksi tutkimusraportin vastaanottamisen jälkeen. Kuuden, yhdeksän tai kahdentoista
kuukauden määräajat olisi vahvistettava monimutkaisemmille ajantasaistuksille, kuten sellaisille, jotka edellyttävät
tiedon tuottamista testausehdotusten pohjalta tai muutoksia kemikaaliturvallisuusraporttiin tai turvallista käyttöä
koskeviin ohjeisiin. Tapauksissa, joissa tietojen yhteistoimituksen jäsen ei voi tehdä tiettyä ajantasaistusta ennen
kuin päärekisteröijä on ensin ajantasaistanut rekisteröinnin, kyseiselle jäsenelle olisi annettava yhdeksän kuukautta
aikaa kemikaaliturvallisuusraportin ajantasaistukseen ja kolme kuukautta aikaa kaikkiin muihin ajantasaistuksiin
siitä päivästä, jona kemikaalivirasto vahvisti, että rekisteröinti, sellaisena kuin se on päärekisteröijän
ajantasaistamana, on täydellinen. Tapauksissa, joissa ajantasaistusta edellytetään asetuksen (EY) N:o 1907/2006
liitteisiin tehdyn muutoksen johdosta, määräajan olisi oltava sen soveltamisen alkamispäivä, paitsi jos kyseisessä
muutoksessa säädetään muusta määräajasta.

(6)

Tässä asetuksessa täsmennettyjen määräaikojen olisi toimittava takarajoina. Toisin sanoen rekisteröijiä olisi
vaadittava toimittamaan ajantasaistukset mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa viimeistään asianomaiseen
määräaikaan mennessä. Määräajan ylittäminen johtaisi automaattisesti siihen päätelmään, että rekisteröinnin
ajantasaistuksessa on tapahtunut aiheeton viivytys. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan c
alakohdan soveltamiseksi ei kuitenkaan pitäisi vahvistaa määräaikaa ajantasaistukselle, joka aiheutuu tonnimäärän
muuttumisesta alemmaksi, koska tällainen tonnimäärän muutos voi olla luonteeltaan tilapäinen eikä ajantasais
tuksella olisi kielteisiä seurauksia ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojelulle.

(7)

Tässä asetuksessa, lukuun ottamatta tämän asetuksen 13 artiklaa, täsmennettyjä määräaikoja olisi sovellettava
ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdassa säädettyyn velvollisuuteen eikä muihin kyseisessä
asetuksessa säädettyihin ajantasaistuksia koskeviin velvollisuuksiin, joiden määräajat täsmennetään muualla. Tästä
seuraa, että tässä asetuksessa täsmennetyt määräajat eivät vaikuta niiden ajantasaistusten määräaikoihin, joita
kemikaalivirasto pyytää kyseisen asetuksen 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti, eivätkä kyseisen asetuksen V osaston
31 ja 32 artiklassa vahvistettuihin erityisiin määräaikoihin.

(8)

Jotta rekisteröijille annettaisiin riittävästi aikaa mukautua tässä asetuksessa täsmennettyjen määräaikojen
käyttöönottoon, tämän asetuksen olisi tultava voimaan vasta kuudentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se
on julkaistu.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklan 1 kohdalla perustetun
komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutokset rekisteröijän asemassa tai tunnistetiedoissa
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan kuuluvasta muutoksesta,
rekisteröinti on saatettava ajan tasalle ja toimitettava kemikaalivirastolle viimeistään 3 kuukauden kuluttua siitä päivästä,
jona kyseinen muutos tulee voimaan.

2 artikla
Muutokset aineen koostumuksessa
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan kuuluvasta muutoksesta,
rekisteröinti on saatettava ajan tasalle ja toimitettava kemikaalivirastolle viimeistään 3 kuukauden kuluttua siitä päivästä,
jona valmistus tai maahantuonti alkaa niin, että aineen koostumuksessa on kyseinen muutos.
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3 artikla
Muutokset tonnimäärässä
1.
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvasta
muutoksesta, jonka seurauksena tonnimäärä muuttuu korkeammaksi, rekisteröinti on saatettava ajan tasalle ja toimitettava
kemikaalivirastolle viimeistään 3 kuukauden kuluttua seuraavassa mainitusta päivästä:
a) tapauksessa, jossa uusi tieto tuotetaan sellaista ajantasaistusta varten, joka johtuu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen
VII tai liitteen VIII soveltamisesta, päivä, jona kaikki ajantasaistusta varten tarvittavat lopulliset testiraportit on
vastaanotettu;
b) tapauksessa, joka ei kuulu a alakohdan soveltamisalaan, päivä, jona korkeampi tonnimäärä saavutetaan.
Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettujen tapausten kohdalla on käynnistettävä sopimusneuvottelu testauslabo
ratorion kanssa kaikista asiaankuuluvista testeistä viimeistään 3 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona korkeampi
tonnimäärä saavutetaan.
Tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettuja määräaikoja sovelletaan rajoittamatta rekisteröijän velvollisuutta ilmoittaa
kemikaalivirastolle välittömästi lisätiedoista, joita hän tarvitsee, heti kun korkeampi tonnimäärä on saavutettu, asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
2.
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvasta
muutoksesta, joka koskee valmistuksen tai maahantuonnin lopettamista, rekisteröinti on saatettava ajan tasalle ja
toimitettava kemikaalivirastolle viimeistään 3 kuukauden kuluttua päivästä, jona valmistus tai maahantuonti loppui.
3.
Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta, jos muutos tapahtuu sen seurauksena, että rekisteröijä aloittaa uudelleen
valmistuksen tai maahantuonnin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sen sijaan kyseisessä
tapauksessa rekisteröinti on saatettava ajan tasalle ja toimitettava kemikaalivirastolle ennen kuin valmistus tai
maahantuonti aloitetaan uudelleen.
4 artikla
Uudet tunnistetut käytöt ja uudet käytöt, joita ei suositella
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalaan kuuluvasta tapauksesta,
rekisteröinti on saatettava ajan tasalle ja toimitettava kemikaalivirastolle viimeistään 3 kuukauden kuluttua seuraavassa
mainitusta päivästä:
a) kun on kyse uudesta tunnistetusta käytöstä, päivä, jona rekisteröijä vastaanottaa kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tämän
uuden käytön riskinarvioinnin suorittamiseksi;
b) kun on kyse uudesta käytöstä, jota ei suositella, päivä, jona tiedot kyseiseen käyttöön liittyvistä riskeistä ovat
rekisteröijän saatavilla.
5 artikla
Uusi tieto riskeistä, joita aiheutuu ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan e alakohdan soveltamisalaan kuuluvasta tapauksesta,
rekisteröinti on saatettava ajan tasalle ja toimitettava kemikaalivirastolle viimeistään 6 kuukauden kuluttua siitä päivästä,
jona rekisteröijä tulee tietoiseksi tai hänen voidaan kohtuudella olettaa tulleen tietoiseksi kyseisestä uudesta tiedosta.
6 artikla
Muutos rekisteröidyn aineen luokituksessa ja merkinnöissä
1.
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan f alakohdan soveltamisalaan kuuluvasta
muutoksesta, joka johtuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (3) liitteessä VI olevan
yhdenmukaistetun luokituksen lisäyksestä, muutoksesta tai poistamisesta, rekisteröinti on saatettava ajan tasalle ja
toimitettava kemikaalivirastolle viimeistään päivänä, josta alkaen kyseistä muutosta on määrä soveltaa.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten
luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).
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2.
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan f alakohdan soveltamisalaan kuuluvasta
muutoksesta, joka johtuu mukautuksesta aineen luokituksessa uuden arvioinnin tuloksena asetuksen (EY) N:o 1272/2008
15 artiklan mukaisesti, rekisteröinti on saatettava ajan tasalle ja toimitettava kemikaalivirastolle viimeistään 6 kuukauden
kuluttua siitä päivästä, jona päätös aineen luokituksen ja merkintöjen muuttamisesta on tehty.

7 artikla
Ajantasaistus tai muutos kemikaaliturvallisuusraportissa tai turvallista käyttöä koskevissa ohjeissa
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan g alakohdan soveltamisalaan kuuluvasta tapauksesta,
rekisteröinti on saatettava ajan tasalle ja toimitettava kemikaalivirastolle viimeistään 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä,
jona todettiin tarve ajantasaistaa tai muuttaa kemikaaliturvallisuusraporttia tai kyseisen asetuksen liitteessä VI olevassa
5 jaksossa tarkoitettuja turvallista käyttöä koskevia ohjeita.

8 artikla
Testausehdotukset ennen liitteessä IX tai liitteessä X olevassa luettelossa tarkoitetun testin suorittamista
1.
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan h alakohdan soveltamisalaan kuuluvasta
tapauksesta, rekisteröinti on saatettava ajan tasalle testausehdotuksen sisällyttämiseksi siihen ja toimitettava kemikaalivi
rastolle viimeistään 6 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona rekisteröijä toteaa tarpeen suorittaa yksi tai useampi kyseisen
asetuksen liitteessä IX tai liitteessä X luetelluista testeistä.
2.
Tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettua määräaikaa ei sovelleta siinä tapauksessa, että testausehdotus laaditaan osana
testausstrategiaa, joka koskee aineryhmää. Sen sijaan kyseisessä tapauksessa asianomaiset rekisteröinnit on saatettava ajan
tasalle ja toimitettava kemikaalivirastolle viimeistään 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona rekisteröijä tai rekisteröijät
toteaa/toteavat tarpeen suorittaa yksi tai useampi asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä IX tai liitteessä X luetelluista
testeistä.

9 artikla
Muutos rekisteröityjen tietojen saatavuudessa
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan i alakohdan soveltamisalaan kuuluvasta muutoksesta,
rekisteröinti on saatettava ajan tasalle ja toimitettava kemikaalivirastolle viimeistään 3 kuukauden kuluttua siitä päivästä,
jona kyseinen muutos tapahtui.

10 artikla
Ajantasaistukset, joihin liittyy lisätestejä
Tämän asetuksen 1, 2, 4, 5 ja 6 artiklassa täsmennettyjä määräaikoja ei sovelleta, jos jotkin asetuksen (EY) N:o 1907/2006
22 artiklan 1 kohdan a, b, d, e tai f alakohdan soveltamisalaan kuuluvat olosuhteet aiheuttavat tarpeen tuottaa tietoja
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII tai VIII olevien tietovaatimusten täyttämiseksi.
Tässä tapauksessa kyseisten olosuhteiden seurauksena rekisteröintiin tehtävä ajantasaistus ja liitteessä VII tai VIII olevien
tietovaatimusten täyttämisen seurauksena rekisteröintiin tehtävä ajantasaistus on toimitettava kemikaalivirastolle yhdessä
viimeistään 3 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona ajantasaistusta varten tarvittavat lopulliset testiraportit on
vastaanotettu.
Tällaisissa olosuhteissa
a) on käynnistettävä sopimusneuvottelu testauslaboratorion kanssa asiaankuuluvista testeistä viimeistään 3 kuukauden
kuluttua siitä päivästä, jona tarve tehdä lisätestejä todetaan;
b) edellä a alakohdassa tarkoitettu tarve tehdä lisätestejä on todettava tämän asetuksen 1, 2, 4, 5 tai 6 artiklassa
täsmennetyn asiaankuuluvan määräajan kuluessa.
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11 artikla
Muut yhdistetyt ajantasaistukset
1.
Tämän asetuksen 10 artiklan kattamassa tai asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan a–f tai i alakohdan
soveltamisalaan kuuluvassa tapauksessa, joka aiheuttaa myös tarpeen ajantasaistaa tai muuttaa kemikaaliturvallisuus
raporttia tai turvallista käyttöä koskevia ohjeita kyseisen asetuksen 22 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti, kyseisten
olosuhteiden seurauksena rekisteröintiin tehtävä ajantasaistus ja kemikaaliturvallisuusraportin ajantasaistamisen tai
muuttamisen seurauksena rekisteröintiin tehtävä ajantasaistus on toimitettava kemikaalivirastolle yhdessä viimeistään
12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona ajantasaistusta varten tarvittavat lopulliset testiraportit on vastaanotettu.
2.
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan a–i alakohdista useamman kuin yhden soveltamisalaan
kuuluvien olosuhteiden seurauksena rekisteröintiin tehtävä ajantasaistus on toimitettava kemikaalivirastolle yhdessä
viimeistään tämän asetuksen 1–10 artiklassa vahvistettuun pisimpään määräaikaan mennessä laskettuna siitä päivästä,
jona ensimmäinen tarve ajantasaistaa rekisteröinti todettiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan
soveltamista.

12 artikla
Yhteisesti toimitettujen tietojen ajantasaistukset
1.
Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen edellisissä artikloissa säädetään, kun tietojen yhteistoimituksen jäsenen asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan nojalla tekemä ajantasaistus edellyttää sitä, että päärekisteröijä tekee ensin
ajantasaistuksen kyseiseen rekisteröintiin, tämän jäsenen on ajantasaistettava rekisteröintinsä ja toimitettava se kemikaalivi
rastolle viimeistään
a) 3 kuukauden kuluttua, kun on kyse tapauksesta, joka edellyttää ajantasaistusta asetuksen (EY) N:o 1907/2006
22 artiklan 1 kohdan a–f tai i alakohdan soveltamisalaan kuuluvien olosuhteiden seurauksena;
b) 9 kuukauden kuluttua, kun on kyse tapauksesta, joka edellyttää kemikaaliturvallisuusraportin tai turvallista
käyttöä koskevien ohjeiden ajantasaistusta tai muutosta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan g
alakohdan mukaisesti;
c) 9 kuukauden kuluttua, kun on kyse olosuhteista, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1
kohdan a–f tai i alakohdan soveltamisalaan ja jotka aiheuttavat myös tarpeen ajantasaistaa tai muuttaa olemassa
olevaa kemikaaliturvallisuusraporttia tai turvallista käyttöä koskevia ohjeita kyseisen asetuksen 22 artiklan 1
kohdan g alakohdan mukaisesti. Tässä tilanteessa kyseisen olosuhteen seurauksena rekisteröintiin tehtävä
ajantasaistus ja kemikaaliturvallisuusraportin tai turvallista käyttöä koskevien ohjeiden ajantasaistamisen tai
muuttamisen seurauksena rekisteröintiin tehtävä ajantasaistus on toimitettava kemikaalivirastolle yhdessä.
2.
Tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettuja määräaikoja sovelletaan siitä päivästä, jona kemikaalivirasto ilmoittaa
päärekisteröijälle asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja muille tietojen yhteistoimituksen
jäsenille, että rekisteröintiasiakirja-aineisto, sellaisena kuin se on päärekisteröijän ajantasaistamana, on täydellinen.
3.
Kun tietojen yhteistoimituksen jäsenen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan nojalla tekemä
ajantasaistus ei edellytä sitä, että päärekisteröijä tekee ensin ajantasaistuksen kyseiseen rekisteröintiin, sovelletaan tämän
asetuksen 1–11 artiklassa vahvistettuja määräaikoja.

13 artikla
Ajantasaistukset, jotka tehdään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteisiin kyseisen asetuksen 131 artiklan
mukaisesti tehdyn muutoksen johdosta
1.
Kun on kyse asetuksen (EY) N:o 1907/2006 yhteen tai useampaan liitteeseen kyseisen asetuksen 131 artiklan
mukaisesti tehdystä muutoksesta, jonka tuloksena on muutos niissä tiedoissa, jotka on toimitettava kemikaalivirastolle
kyseisen asetuksen 10 tai 12 artiklan mukaisesti, rekisteröinti on saatettava ajan tasalle viimeistään siihen päivään
mennessä, josta alkaen kyseistä muutosta on määrä soveltaa, jollei kyseisessä muutoksessa toisin säädetä.
2.
Poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 1–12 artiklassa säädetään, silloin kun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 yhteen tai
useampaan liitteeseen kyseisen asetuksen 131 artiklan mukaisesti tehdyssä muutoksessa asetetaan velvollisuus saattaa
rekisteröintiasiakirja-aineisto ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdan nojalla tässä asetuksessa
täsmennetyn määräajan mukaisesti, sovelletaan ainoastaan tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettua määräaikaa, jollei
kyseisessä muutoksessa toisin säädetä.
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14 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä 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 9 päivänä lokakuuta 2020.

Komission puolesta
Ursula VON DER LEYEN
Puheenjohtaja
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1436,
annettu 12 päivänä lokakuuta 2020,
luvan antamisesta Saksalle soveltaa satamassa laiturissa oleville aluksille suoraan toimitettavaan
sähköön alennettua verokantaa direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisesti

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27 päivänä lokakuuta
2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Saksalle annettiin neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2014/722/EU (2) direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan
mukaisesti lupa soveltaa satamassa laiturissa oleville aluksille suoraan toimitettavaan sähköön, jäljempänä
’maasähkö’, alennettua sähköverokantaa 16 päivään heinäkuuta 2020 asti.

(2)

Saksa pyysi 29 päivänä tammikuuta 2020 päivätyllä kirjeellä lupaa jatkaa alennetun verokannan soveltamista
maasähköön direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan nojalla.

(3)

Alennetulla verokannalla, jota Saksa aikoo soveltaa, se pyrkii jatkamaan maasähkön käytön edistämistä. Tällaisen
sähkön käytön katsotaan olevan ympäristön kannalta vähemmän haitallinen tapa tyydyttää sähkön tarve satamassa
laiturissa olevilla aluksilla kuin bunkkeriöljyn polttaminen kyseisillä aluksilla.

(4)

Siltä osin kuin maasähkön käytöllä vältetään satamassa laiturissa olevilla aluksilla poltettavan bunkkeriöljyn
aiheuttamia ilmansaastepäästöjä, se parantaa satamakaupunkien paikallista ilmanlaatua. Maasähkön käytön
odotetaan Saksassa sovellettavien sähköntuotannon erityisedellytysten mukaisesti lisäksi vähentävän hiilidioksidi
päästöjä, muita ilmansaasteita ja melua verrattuna siihen, että sähkö tuotetaan polttamalla bunkkeriöljyä. Sen
vuoksi toimenpiteen odotetaan edistävän unionin ympäristö-, terveys- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden
saavuttamista.

(5)

Saksalle annettava lupa soveltaa alennettua verokantaa maasähköön ei ylitä sitä, mikä on tarpeen tällaisen sähkön
käytön lisäämiseksi, koska aluksilla tapahtuva sähköntuotanto on useimmissa tapauksissa edelleen kilpailuky
kyisempi vaihtoehto. Samasta syystä ja asiaankuuluvan teknologian melko pienen markkinaosuuden vuoksi
kyseinen alennetun verokannan soveltaminen ei todennäköisesti johda merkittävään kilpailun vääristymiseen sen
voimassaoloaikana eikä siten vaikuta kielteisesti sisämarkkinoiden toimivuuteen.

(6)

Direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti kunkin kyseisen direktiivin 19 artiklan 1 kohdan nojalla
myönnettävän luvan on oltava ajallisesti tarkkaan rajattu. Jotta voidaan varmistaa, että lupa myönnetään riittävän
pitkäksi ajanjaksoksi, joka kannustaa asiaankuuluvia talouden toimijoita tekemään tarvittavat investoinnit, on
aiheellista myöntää pyydetty lupa 31 päivään joulukuuta 2025 saakka. Kuitenkin, jos neuvosto antaa maasähkön
veroetuja koskevia yleisiä säännöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan tai jonkin
muun kyseisen sopimuksen asiaankuuluvan määräyksen nojalla, kyseisen luvan soveltaminen olisi lopetettava
tällaisten säännösten soveltamisen alkamispäivästä, jos tällaisia säännöksiä aletaan soveltaa ennen 31 päivää
joulukuuta 2025.

(1) EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51.
(2) Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2014/722/EU, annettu 14 päivänä lokakuuta 2014, Saksalle annettavasta luvasta soveltaa satamassa
laiturissa oleville aluksille suoraan toimitettavaan sähköön alennettua sähköverokantaa direktiivin 2003/96/EY 19 artiklan mukaisesti
(EUVL L 300, 18.10.2014, s. 55).

12.10.2020

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 331/31

(7)

Oikeusvarmuuden tarjoamiseksi satamaoperaattoreille ja alusten liikenteenharjoittajille ja jotta vältettäisiin sähkön
jakelijoille ja jälleenjakelijoille koituvan hallinnollisen taakan mahdollinen lisääntyminen maasähkön verokannan
muuttumisen vuoksi, olisi varmistettava, että Saksa voi soveltaa maasähkön alennettua verokantaa keskeytyksettä.
Haettu lupa olisi sen vuoksi myönnettävä 17 päivästä heinäkuuta 2020 alkaen, jotta neuvoston täytäntöönpanopää
töksessä 2014/722/EU aiemmin säädetyt järjestelyt voivat jatkua saumattomasti.

(8)

Tämä päätös ei vaikuta valtiontukea koskevien unionin sääntöjen soveltamiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Annetaan Saksalle lupa soveltaa alennettua verokantaa sähköön, joka toimitetaan suoraan muille satamassa laiturissa
oleville aluksille kuin yksityisille huvialuksille (’maasähkö’), edellyttäen, että direktiivin 2003/96/EY 10 artiklassa
tarkoitettuja verotuksen vähimmäistasoja noudatetaan.
2 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 17 päivästä heinäkuuta 2020 alkaen 31 päivään joulukuuta 2025 saakka.
Kuitenkin, jos neuvosto antaa maasähkön veroetuja koskevia yleisiä säännöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 113 artiklan tai jonkin muun kyseisen sopimuksen asiaankuuluvan määräyksen nojalla, tämän päätöksen
voimassaolo lakkaa päivänä, jona kyseisten yleisten säännösten soveltaminen alkaa.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.

Tehty Brysselissä 12 päivänä lokakuuta 2020.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. ROTH
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