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(Aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1644/2004,
20. september 2004,
millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind
piiril
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust
(EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike
eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab
kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb
kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse
lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 21. septembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 20. september 2004
Komisjoni nimel
põllumajanduse peadirektor
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

(1) EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud
määrusega (EÜ) nr 1947/2002 (EÜT L 299, 1.11.2002, lk 17).
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LISA
Komisjoni 20. septembri 2004. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata
kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril
(EUR/100 kg)
CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

0702 00 00

052
999

34,1
34,1

0707 00 05

052
096
999

81,1
12,9
47,0

0709 90 70

052
999

91,7
91,7

0805 50 10

382
388
508
524
528
999

67,7
55,9
37,1
39,7
51,6
50,4

0806 10 10

052
220
400
624
999

87,8
121,0
170,3
146,2
131,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
528
800
804
999

87,4
92,4
68,9
106,1
86,4
177,0
93,0
101,6

0808 20 50

052
388
999

102,7
79,0
90,9

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

117,7
117,7

0809 40 05

066
094
624
999

82,3
29,3
117,4
76,3

Kindel impordiväärtus

(1) Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Kood 999 tähistab
“muud päritolu”.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1645/2004,
20. september 2004,
millega Gröönimaa vetes moiva püügivõimaluste osas muudetakse määrust (EÜ) nr 2287/2003
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(4)

Lubatud kogupüügi vähendamise tulemusel ei tohiks
enne käesoleva määruse jõustumist seaduslikult püütud
saakide suhtes kohaldada nõukogu määruse (EMÜ) nr
2847/93 (3) artikli 23 lõike 1, nõukogu määruse (EÜ)
nr 847/96 (4) artikli 5 või nõukogu määruse (EÜ) nr
2371/2002 (5) artikli 26 kohaseid kvootide mahaarvamisi.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2287/2003 vastavalt
muuta,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 2287/2003, millega määratakse 2004. aastaks kindlaks
teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning
tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse
kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (1) eriti selle artikli 5
lõiget 3,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Ühenduse moiva püügivõimalused V ja XIV vööndis
(Gröönimaa veed) 2004. aastaks on ajutiselt sätestatud
määruse (EÜ) nr 2287/2003 IC lisas.
Vastavalt neljandale protokollile, milles nähakse ette ühelt
poolt Euroopa Majandusühenduse ning teiselt poolt Taani
valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelises
kalastuskokkuleppes sätestatud püügitingimused, (2) saab
ühendus 7,7 % moiva lubatud kogupüügi (TAC) Gröönimaa osast V ja XIV vööndis, ning see vastab 70 %
Gröönimaale lubatud väljapüügimahust.
Oma 2004. aasta 9. juuli kirjas teatasid Gröönimaa
ametiasutused komisjonile, et 2004. aasta moiva lubatud
kogupüügi osa on kindlaks määratud 335 000 tonnile.
Lõplikud moiva püügivõimalused ühendusele 2004.
aastaks tuleks seega V ja XIV vööndis (Gröönimaa
veed) kindlaks määrata 25 795 tonnile.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 2287/2003 IC lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 23 lõiget 1, määruse (EÜ) nr
847/96 artiklit 5 ja määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklit 26 ei
kohaldata enne käesoleva määruse jõustumist V ja XIV vööndi
vetes (Gröönimaa veed) püütud moiva suhtes, mille kogus
ületab käesoleva määrusega muudetud määruse (EÜ) nr
2287/2003 IC lisas kindlaksmääratud kvooti.
Artikkel 3
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 20. september 2004
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Franz FISCHLER

(1) ELT L 344, 31.12.2003, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ)
nr 867/2004 (ELT L 161, 30.4.2004, lk 144).
(2) EÜT L 209, 2.8.2001, lk 2. Protokolli on viimati muudetud protokolliga (ELT L 237, 8.7.2004, lk 1).

(3) EÜT
sega
(4) EÜT
(5) EÜT

L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määru(EÜ) nr 1954/2003 (ELT L 289, 7.11.2003, lk 1).
L 115, 9.5.1996, lk 3.
L 358, 31.12.2002, lk 59.
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LISA
Määruse (EÜ) nr 2287/2003 IC lisas asendatakse moivat käsitlev kirje V ja XIV vööndis (Gröönimaa veed) järgmisega.
“Liigid: Moiva
Mallotus villosus
Kõik liikmesriigid
EÜ
Lubatud kogupüük

Vöönd: V, XIV (Gröönimaa veed)
CAP/514/GRN
0 (1)
25 795 (2)
Ei kohaldata

(1) Kõigi liikmesriikide kasutuses.
(2) Kõnealune kvoot on kahepoolsete kalanduskokkulepete alusel tervikuna eraldatud Fääri saartele, Islandile ja Norrale.”
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1646/2004,
20. september 2004,
millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisas sätestatud ühenduse korda veterinaarravimite jääkide ülempiiri kehtestamise kohta loomse päritoluga toiduainetes
(EMPs kohaldatav tekst)
(5)

Jääkide kontrollimiseks, nagu on sätestatud vastavates
asjakohastes ühenduse õigusaktides, tuleks jääkide ülempiirid harilikult kehtestada maksa või neeru sihtkudedele.
Kuna rahvusvahelises kaubanduses liikuvatel lihakehadel
on tihti maks ja neerud eemaldatud, tuleks jääkide ülempiirid seepärast alati kehtestada ka lihas- või rasvkoele.

(6)

Munalindudel, lakteerivatel loomadel või mesilastel kasutamiseks ette nähtud veterinaarravimite korral tuleb
jääkide ülempiir kehtestada ka munadele, piimale ja
meele.

(7)

Albendasool, febanteel, fenbendasool, oksfendasool,
tiabendasool, oksüklosaniid, amitraas, tsüpermetriin,
deltametriin ja deksametasoon tuleks lisada määruse
(EMÜ) nr 2377/90 I lisasse.

Vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2377/90, tuleks jääkide
ülempiir kehtestada järk-järgult kõikidele farmakoloogilistele toimeainetele, mida ühenduses kasutatakse veterinaarravimitena, mis on ette nähtud toiduloomadele.

(8)

Enne antud määruse jõustumist tuleks lubada piisavalt
aega, et võimaldada liikmesriikidel läbi viia korrigeerimisi,
mis võivad olla vajalikud lubade saamiseks veterinaarravimitele koha leidmiseks turul, mis on tagatud vastavalt
Euroopa
Parlamendi
ja
nõukogu
direktiiviga
2001/82/EÜ, (3) võttes arvesse antud määruse sätted.

Jääkide ülempiirid tuleks kehtestada ainult peale veterinaarravimite komitee poolt teostatud kontrolli kogu asjakohase informatsiooni suhtes, mis käsitleb loomse päritoluga toiduainetes sisalduvate toimeainete jääkide ohutust
tarbijale ning jääkide mõju toiduainete tööstuslikule töötlemisele.

(9)

Antud määrusega tagatud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990 määruse (EMÜ) nr
2377/90 sätestatud ühenduse korda veterinaarravimite jääkide
ülempiiri kehtestamise kohta loomse päritoluga toiduainetes (1)
ja eriti selle artikleid 6, 7 ja 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE MÄÄRUSE:
(3)

Loomse päritoluga toiduainetes sisalduvate veterinaarravimite jääkide ülempiiri kehtestamiseks on vaja täpselt
määratleda loomaliik, kelles antud jäägid olla võivad,
jääkide tasemed, mis võivad olla igas asjakohases lihaskoes, mis pärinevad loomadelt, kellele on manustatud
ravimeid (sihtkude) ja jäägi tüüp, mis on oluline jääkide
uurimiseks (markerjääk).

Artikkel 1
Käesolevaga muudetakse määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisa
käesolevas lisas sätestatuga.

Artikkel 2
(4)

(1)

Veterinaarravimite vähenenud kättesaadavust kindlate
toidulooma liikide osas silmas pidades, (2) võib jääkide
ülempiiri limiidi kehtestada ekstrapoleerides jääkide ülempiiri limiidi kogumi teistele liikidele rangelt teaduslikel
alustel.

EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1101/2004 (ELT L 211, 12.6.2004, lk 3).
(2) Veterinaarravimite kättesaadavus on teatises komisjonilt nõukogule
ja Euroopa paralamendile K(2000) 806 (lõplik).

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates kuuekümnendast päevast
pärast selle avaldamist.
(3) EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58).
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 20. september 2004
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Olli REHN

Endoparasiitide vastase toimega ained

2.1.

Albendasoolina ekspresseeritavate albendasool sulfoksiidi,
albendasool sulfooni ja albendasool 2-amino sulfoonide
summa

Oksfendasool sulfooni tekkega oksüdeeruda võivate ekstraheeritavate jääkide summa

Oksfendasool sulfooni tekkega oksüdeeruda võivate ekstraheeritavate jääkide summa

Oksfendasool sulfooni tekkega oksüdeeruda võivate ekstraheeritavate jääkide summa

Tiabendasooli ja 5-hüdroksütiabendasooli summa

Febanteel

Fenbendasool

Oksfendasool

Tiabendasool

Markerjääk

“Albendasool

Farmakoloogiline(sed) toimeaine(d)

2.1.3. Bensimidasoolid ja pro-bensimidasoolid

Parasiitide vastased ained

2.

Määruse EMÜ nr 2377/90 I lisasse lisatakse järgmised ained:

LISA

Kitsed

Kõik mäletsejalised

Kõik mäletsejalised

Piim
Lihaskude

50 μg/kg

Lihaskude
Rasvkude
Maks
Neerud
Piim”

100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg
100 μg/kg

Piim
100 μg/kg

Neerud

Rasvkude

10 μg/kg

Lihaskude

50 μg/kg
50 μg/kg
50 μg/kg

Piim

10 μg/kg

Maks

Neerud

50 μg/kg

500 μg/kg

Maks

500 μg/kg

Rasvkude

Neerud
10 μg/kg
50 μg/kg

Maks
50 μg/kg

Rasvkude
500 μg/kg

Lihaskude

Piim

100 μg/kg
50 μg/kg

Neerud

500 μg/kg

50 μg/kg

Maks

Rasvkude

Lihaskude

1 000 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Jääkide ülempiir

Sihtkude

ET

Kõik mäletsejalised

Kõik mäletsejalised

Loomaliik

21.9.2004
Euroopa Liidu Teataja
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Ektoparasiitide vastase toimega ained

Deltametriin

Deltametriin

Loomaliik

Kõik mäletsejalised

Kõik mäletsejalised

Kitsed

Loomaliik

Kõik mäletsejalised

Loomaliik

Neerud
Piim”

10 μg/kg

Neerud
Piim”

200 μg/kg
10 μg/kg

Rasv
Maks
Neerud
Piim (*)
Lihaskude
Rasv
Maks
Neerud
Piim

200 μg/kg
20 μg/kg
20 μg/kg
20 μg/kg
10 μg/kg
50 μg/kg
10 μg/kg
10 μg/kg
20 μg/kg

20 μg/kg

Lihaskude

Maks

Jääkide ülempiir

Rasvkude

200 μg/kg
100 μg/kg

Jääkide ülempiir

Maks

100 μg/kg

Rasvkude

500 μg/kg

Lihaskude

20 μg/kg
20 μg/kg

Jääkide ülempiir

Sihtkude

Sihtkude

Sihtkude

Euroopa Liidu Teataja

(*) Järgida komisjoni direktiivi 98/82/EÜ täpsemaid norme (EÜT L 290, 29.10.1998, lk 25).”

Tsüpermetriin (isomeeride summa)

Markerjääk

“Tsüpermetriin

Farmakoloogiline(sed) toimeaine(d)

Markerjääk

Amitraasi ja kõikide amitraasina ekspresseeritavate 2,4-dimetüülaniliini sisaldavate metaboliitide summa

Oksüklosaniid

Markerjääk

ET

2.2.3. Püretroidid

“Amitraas

Farmakoloogiline(sed) toimeaine(d)

2.2.2. Formamidiinid

2.2.

“Oksüklosaniid

Farmakoloogiline(sed) toimeaine(d)

2.1.4. Fenooli derivaadid, kaasa arvatud salitsülaniidid

L 296/8
21.9.2004

Glükokortikoidid

5.1.

“Deksametasoon

Farmakoloogiline(sed) toimeaine(d)

Kortikoidid

5.

Deksametasoon

Markerjääk

Kitsed

Loomaliik

Neerud
Piim”

0,3 μg/kg

Maks

Lihaskude

0,75 μg/kg

2 μg/kg

0,75 μg/kg

Jääkide ülempiir

Sihtkude

21.9.2004
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1647/2004,
20. september 2004,
impordisertifikaatide kohta seoses veiselihasektori toodetega, mis on pärit Botswanast, Keeniast,
Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

riikidest pärit veiste, sigade, lammaste ja kitsede ning
värske liha või lihatoodete importimisel) (4) rakendamist,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr
1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1)
võttes arvesse nõukogu 10. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ)
nr 2286/2002, millega kehtestati kord, mida kohaldatakse
põllumajandustoodete ja -kaupade suhtes, mis on saadud teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest
(AKV riigid) pärit põllumajandustoodete töötlemisel, ja tunnistati kehtetuks määrus (EÜ) nr 1706/98, (2)

Artikkel 1
Järgmised liikmesriigid annavad 21. septembril 2004 impordisertifikaadid veiselihasektori toodetele, väljendatuna konditustatud lihana, mis on pärit teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja
Vaikse ookeani piirkonna riikidest ning mille kogused ja päritoluriigid on esitatud järgmiselt:
Ühendkuningriik:

võttes arvesse komisjoni 19. detsembri 2003. aasta määrust
(EÜ) nr 2247/2003, millega kehtestatakse nõukogu määruse
(EÜ) 2286/2002 (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidest (AKV riikidest) pärit põllumajandussaaduste
töötlemisel saadud põllumajandustoodete ja -kaupade suhtes
kohaldatava korra kohta) rakenduseeskirjad veiselihasektoris, (3)
eriti selle artiklit 5,

— 500 t, mis on pärit Botswanast,
— 545 t, mis on pärit Namiibiast.
Saksamaa:

ning arvestades järgmist:
— 550 t, mis on pärit Botswanast,
(1)

(2)

Määruse (EÜ) nr 2247/2003 artikliga 1 nähakse ette
võimalus välja anda impordisertifikaate veiselihasektori
toodetele, mis on pärit Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast. Siiski peab
import toimuma igale eksportivale kolmandale riigile
ettenähtud koguste piires.
Sertifikaatide taotluste maht, mis esitati konditustatud
liha kohta 1.–10. septembril 2004 vastavalt määrusele
(EÜ) nr 2247/2003, ei ületa Botswanast, Keeniast, Madagaskarilt, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Namiibiast pärit
toodete puhul nende riikide saadaolevate koguste hulka.
Seega on võimalik anda impordisertifikaadid taotletud
kogustele.

— 315 t, mis on pärit Namiibiast.
Artikkel 2
Litsentsitaotlusi võib määruse (EÜ) nr 2247/2003 artikli 3 lõike
2 kohaselt esitada 2004. aasta oktoobri esimese 10 päeva
jooksul järgmiste konditustatud veise- ja vasikaliha koguste
kohta:

Botswana:

11 876 t,

Keenia:
(3)

(4)

(1)

Kogused, mille kohta sertifikaate saab taotleda alates
1. oktoobrist 2004, tuleb kehtestada koguhulga 52 100
t piires.
Tuleks meenutada, et käesolev määrus ei piira nõukogu
12. detsembri 1972. aasta direktiivi 72/462/EMÜ (sanitaarprobleemide ja sanitaarkorra kohta kolmandatest

EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1782/2003 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).
(2) EÜT L 348, 21.12.2002, lk 5.
(3) ELT L 333, 20.12.2003, lk 37. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1118/2004 (ELT L 217, 17.6.2004, lk 10).

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svaasimaa:

3 234 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namiibia:

5 625 t.
Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 21. septembril 2004.
(4) EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28. Direktiivi on viimati muudetud
määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 20. september 2004
Komisjoni nimel
põllumajanduse peadirektor
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1648/2004,
20. september 2004,
millega muudetakse teraviljasektori imporditollimakse alates 21. september 2004
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(2)

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)
võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr
1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr
1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,
ning arvestades järgmist:
(1)

Teraviljasektori imporditollimaksud
määrusega (EÜ) nr 1612/2004. (3)

on

kehtestatud

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 1 on sätestatud,
et kui kohaldamise ajal erineb arvutatud keskmine imporditollimaks 5 euro võrra tonni kohta kindlaksmääratud
tollimaksust, siis tuleb teha vastav kohandus. Selline
erinevus on tekkinud. Seepärast tuleb määrusega (EÜ)
nr 1612/2004 kehtestatud imporditollimakse kohandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1612/2004 I ja II lisa asendatakse käesoleva
määruse I ja II lisaga.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 21. septembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 20. september 2004
Komisjoni nimel
põllumajanduse peadirektor
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

(1) ELT L 270, 29.9.2003, lk 78.
(2) EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud
määrusega (EÜ) nr 1110/2003 (ELT L 158, 27.6.2003, lk 12).
(3) ELT L 293, 16.9.2004, lk 7. Määrust on muudetud määrusega (EÜ)
nr 1643/2004 (ELT L 295, 18.9.2004, lk 32).
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I LISA
Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates
21. septembri 2004

CN-kood

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Kirjeldus

Imporditollimaks (1)
(EUR/t)

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

3,69

Pehme nisu seeme

0,00

Pehme nisu, kõrge kvaliteediga, v.a külviks

0,00

1002 00 00

Rukis

43,08

1005 10 90

Mais, külviks, v.a hübriidmais

55,86

1005 90 00

Mais, v.a külviks (2)

55,86

1007 00 90

Terasorgo, v.a hübriidkülviseeme

53,17

(1) Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõige 4), võib importija taotleda imporditollimaksu
vähendamist:
— 3 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Vahemere ääres, või
— 2 EUR/t kohta, kui lossimissadam asub Iirimaal, Ühendkuningriigis, Taanis, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes või Pürenee poolsaarel Atlandi ookeani
poolsel rannikul.
(2) Importija võib taotleda ühtset imporditollimaksu vähendamist 24 EUR/t kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.
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II LISA
Imporditollimaksude arvutamisel kasutatavad tegurid
ajavahemikul 17.9.2004
1. Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:
Börsinoteering

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Toode (valguprotsent 12 % niiskusesisalduse
juures)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

keskmine
kvaliteet (*)

madal
kvaliteet (**)

US oder 2

124,11 (***)

72,93

151,18 (****)

141,18 (****)

121,18 (****)

82,38 (****)

—

11,62

—

—

13,74

—

—

—

Noteering (EUR/t)
Lahe lisatasu (EUR/t)
Suure järvistu lisatasu (EUR/t)
(*)
(**)
(***)
(****)

Negatiivne lisatasu 10 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).
Negatiivne lisatasu 30 EUR/t kohta (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).
Positiivne lisatasu 14 EUR/t kohta inkorporeeritud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).
FOB Duluth.

2. Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 2 viidatud keskmised:
Last/veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam: 26,70 EUR/t; Suur järvistu–Rotterdam: 32,16 EUR/t.
3. Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud subsiidiumid:

0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1649/2004,
20. september 2004,
millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind
misi ja noteeringuid maailmaturul nende hulgast, mida
peetakse tõelisele turusuundumusele kõige tüüpilisemaks.
Selleks arvutatakse ühel või mitmel Euroopa börsil tehtud
pakkumiste ja noteeringute keskmine toote puhul, mis
on tarnitud ühenduse sadamasse CIF-saadetisena ja on
pärit eri tarnijariikidest, mida peetakse rahvusvahelisele
kaubandusele kõige tüüpilisemateks. On olemas siiski
säte puuvillakiu maailmaturuhinna kindlaksmääramise
kriteeriumide kohandamiseks, et kajastada tarnitud
tootest ning asjaomastest pakkumistest ja noteeringutest
tingitud erinevusi. Kohandused on määratletud määruse
(EÜ) nr 1591/2001 artikli 3 lõikes 2.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse Kreeka ühinemisaktile lisatud protokolli nr 4
puuvilla kohta, viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr
1050/2001, (1)
võttes arvesse nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr
1051/2001 puuvilla tootmistoetuse kohta, (2) eriti selle artiklit
4,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklile 4 tuleb
toorpuuvilla maailmaturuhind määrata korrapäraselt
kindlaks, lähtudes puuvillakiu hinnast maailmaturul ja
võttes arvesse varasemat suhet puuvillakiu maailmaturuhinna ja toorpuuvilla arvutatud maailmaturuhinna vahel.
See varasem suhe on kehtestatud komisjoni 2. augusti
2001. aasta määruse (EÜ) nr 1591/2001, (3) (millega
sätestatakse puuvilla toetuskava üksikasjalikud rakenduseeskirjad) artikli 2 lõikes 2. Kui maailmaturuhinda ei saa
nii kindlaks määrata, kehtestatakse hind viimati kindlaks
määratud hinna alusel.
Vastavalt määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklile 5 määratakse toorpuuvilla maailmaturuhind kindlaks eriomadustega toote osas ja võttes arvesse kõige soodsamaid pakku-

(3)

Eespool nimetatud kriteeriumide kohaldamise tulemusel
saadakse allpool kindlaks määratud toorpuuvilla maailmaturuhind,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1051/2001 artiklis 4 osutatud toorpuuvilla
maailmaturuhinnaks kehtestatakse 20,530 EUR/100 kg kohta.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 21. septembril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 20. september 2004
Komisjoni nimel
põllumajanduse peadirektor
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

(1) EÜT L 148, 1.6.2001, lk 1.
(2) EÜT L 148, 1.6.2001, lk 3.
(3) EÜT L 210, 3.8.2001, lk 10. Määrust on muudetud määrusega (EÜ)
nr 1486/2002 (EÜT L 223, 20.8.2002, lk 3).
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II
(Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik)

NÕUKOGU

NÕUKOGU OTSUS,
13. september 2004,
millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001, üksikisikute kaitse
kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba
liikumise kohta, rakenduseeskirjad
(2004/644/EÜ)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(3)

Rakenduseeskirjade
vastuvõtmine
peaks
kindlaks
määrama andmesubjektide õiguste kasutamise korra ja
samuti kõikide ühenduse institutsioonide või asutuste
asjaomaste osalejate isikuandmete töötlemisega seotud
kohustuste täitmise.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige
selle artiklit 286,

(4)

Määruse rakendamiseeskirjad ei piira määruse (EÜ) nr
1049/2001, (2) otsuse 2004/338/EÜ, Euratom, (3) ja
eelkõige selle II lisa, otsuse 2001/264/EÜ, (4) ja eelkõige
selle lisa II osa VI jao ning 25. juuni 2001. aasta
nõukogu peasekretäri/ühise välis- ja julgeolekupoliitika
kõrge esindaja otsuse kohaldamist, (5)

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr
45/2001, (1) eriti selle artikli 24 lõiget 8,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

1. JAGU

ning arvestades järgmist:

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1
Sisu ja reguleerimisala
(1)

(2)

Määrus (EÜ) nr 45/2001, edaspidi “määrus”, kehtestab
kõikidele ühenduse institutsioonidele ja asutustele kohaldatavad põhimõtted ja eeskirjad ning näeb ette andmekaitseametniku ametisse nimetamise igasse ühenduse
institutsiooni ja ühenduse asutusse.

Määruse artikli 24 lõige 8 näeb ette, et andmekaitseametnikuga seotud täiendavad rakenduseeskirjad võtab iga
ühenduse institutsioon või asutus vastu lisa sätete kohaselt. Rakenduseeskirjad hõlmavad eelkõige andmekaitseametniku ülesandeid, kohustusi ja volitusi.

(1) EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

Käesolev otsus sätestab Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 45/2001 täiendavad rakenduseeskirjad Euroopa
Liidu Nõukogu osas.
(2) 30. mai 2001. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr
1049/2001, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi,
nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001,
lk 43).
(3) 22. märtsi 2004. aasta nõukogu otsus 2004/338/EÜ, Euratom,
millega võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 106, 15.4.2004,
lk 22).
(4) 19. märtsi 2001. aasta nõukogu otsus 2001/264/EÜ, millega
võetakse vastu nõukogu julgeolekueeskirjad (EÜT L 101,
11.4.2001, lk 1). Otsust on muudetud otsusega 2004/194/EÜ
(ELT L 63, 28.2.2004, lk 48).
5
( ) Nõukogu peasekretäri/ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 25. juuni 2001. aasta otsus, mis käsitleb Euroopa Liidu
Nõukogu peasekretariaadi ja selle töötajate üldsusega ametialase
suhtlemise hea haldustava eeskirja (EÜT C 189, 5.7.2001, lk 1).
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Artikkel 2
Mõisted
Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid, ilma et need
piiraks määruse mõisteid:

a) vastutav töötleja – institutsioon, peadirektoraat, direktoraat,
osakond või üksus, kes määrab üksi või koos teistega kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, nagu on
kindlaks
määratud
andmekaitseametnikule
(edaspidi
“ametnik”) kooskõlas määruse artikliga 25 saadetavas teatises;

b) kontaktisik – peadirektoraadi juhiabi(d) või mis tahes muu
töötaja, kes on määratud esindajaks tema peadirektoraadi
poolt ja ametnikuga konsulteerimisel ning kes tegeleb
andmekaitse küsimustega tihedas koostöös ametnikuga;

c) peasekretariaadi töötajad – nõukogu peasekretariaadi (edaspidi
“peasekretariaat”) kõik ametnikud ja muud isikud, kelle
suhtes kohaldatakse määrust (EÜ, Euratom, ESTÜ) nr
259/68 (1) (edaspidi “personalieeskirjad”) või kes töötavad
peasekretariaadis lepingu alusel (praktikandid, konsultandid,
töövõtjad, liikmesriikidest lähetatud töötajad).

2. JAGU

L 296/17

kelleltki teiselt määruse sätete asutusesisesel kohaldamisel või
tema koostöös inspektoriga.

4.
Ametniku ülesannete ja kohustuste täitmise hindamine
viiakse läbi pärast eelnevat konsulteerimist inspektoriga. Kui
ametnik ei vasta enam ametiülesannete täitmiseks nõutavatele
tingimustele, võib ametniku ametist vabastada ainult inspektori
nõusolekul.

5.
Ilma et see piiraks tema ametissenimetamise korda, teavitatakse ametnikku igast organisatsioonivälisest kontaktist, mis
on seotud määruse kohaldamisega, eelkõige inspektoriga tehtava
koostöö puhul.

6.
Ilma, et see piiraks määruse vastavate sätete kohaldamist,
kehtivad ametniku ja tema töötajate kohta Euroopa ühenduste
ametnike personalieeskirjad ja ühenduste muude teenistujate
teenistustingimused.

Artikkel 4
Ülesanded
Ametnik:

a) tagab, et vastutavaid töötlejaid ja andmesubjekte teavitataks
nende õigustest ja kohustustest vastavalt määrusele. Selle
ülesande täitmiseks koostab ta eelkõige teabevahetamise ja
teatise vormid, konsulteerib huvitatud pooltega ja tõstab
üldist teadlikkust andmekaitse küsimustes;

ANDMEKAITSEAMETNIK

Artikkel 3
Andmekaitseametniku nimetamine ja ülesanded
1.
Nõukogu asepeasekretär nimetab ametisse ametniku ja
registreerib ta Euroopa andmekaitseinspektori juures (edaspidi
“inspektor”). Ametnik annab aru otse nõukogu asepeasekretärile.

2.
Ametniku ametiaeg on kolm aastat ja teda võib kaks
korda ametisse tagasi nimetada.

3.
Ametnik täidab oma töökohustusi sõltumatult ja koostöös
inspektoriga. Eelkõige ei või ametnik saada juhiseid peasekretariaadi poolt ametisse nimetavalt asutuselt või ametiisikult ega
(1) EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega
(EÜ, Euratom) nr 723/2004 (ELT L 124, 27.4.2004, lk 1).

b) vastab inspektori päringutele ja teeb inspektoriga tema taotlusel või omal algatusel oma pädevuse piires koostööd;

c) tagab sõltumatult määruse sätete asutusesisese kohaldamise
peasekretariaadis;

d) peab vastutavate töötlejate töötlemistoimingute registrit ja
tagab igale isikule sellele juurdepääsu otse või inspektori
kaudu;

e) teatab inspektorile töötlemistoimingutest, mis võivad tekitada
määruse artikli 27 lõikes 2 viidatud riske;

f) tagab sellega, et töötlemise käigus tõenäoliselt ei kahjustata
andmesubjektide õigusi ja vabadusi.
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Artikkel 5

21.9.2004

b) võib nõukogu õigusteenistuselt küsida õiguslikku arvamust;

Kohustused
1.

Lisaks üldistele ülesannetele ametnik:

a) nõustab nõukogu peasekretariaadi ametisse nimetavat asutust
või ametiisikut ning vastutavaid töötlejaid andmekaitsealaste
sätete kohaldamise küsimustes. Ametisse nimetav asutus või
ametiisik, vastutavad töötlejad, personalikomitee ja iga üksikisik võib ametnikuga väljaspool ametlikke kanaleid konsulteerida kõikides määruse tõlgendamise või kohaldamisega
seotud küsimustes;

b) uurib omal algatusel või ametisse nimetava asutuse või
ametiisiku, vastutavate töötlejate, personalikomitee või mis
tahes üksikisiku taotlusel oma kohustustega otseselt seotud
ning talle teatavaks saanud küsimusi või juhtumeid ja annab
tulemuste kohta aru ametisse nimetavale asutusele või
ametiisikule või uurimise taotlejale. Kui see osutub asjakohaseks, tuleb kõiki teisi asjaomaseid osapooli teavitada. Kui
kaebuse on esitanud üksikisik, või kui kaebuse esitaja
tegutseb üksikisiku nimel, peab ametnik võimaluse piires
tagama taotleja konfidentsiaalsuse, välja arvatud juhul, kui
asjaomane andmesubjekt annab ühemõttelise nõusoleku
taotluse käsitlemiseks muul moel;

c) teeb oma ülesannete täitmiseks koostööd teiste ühenduse
institutsioonide ja asutuste andmekaitseinspektoritega,
eelkõige vahetades kogemusi ja parimaid tavasid;

c) võib kasutada infotehnoloogia välisekspertide teenuseid
eelneval kokkuleppel eelarvevahendite käsutajaga kooskõlas
nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusega (EÜ, Euratom)
nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve
suhtes kohaldatavat finantsmäärust (1) ja selle rakenduseeskirjadega;

d) ilma et see piiraks inspektorite kohustusi ja volitusi, võib
teha ettepaneku peasekretariaadile haldusmeetmete osas ja
esitada üldisi soovitusi määruse asjakohase rakendamise
kohta;

e) võib teatud juhtudel anda peasekretariaadile ja/või teistele
asjaomastele pooltele mis tahes muid soovitusi andmekaitse
parandamiseks;

f) võib peasekretariaadi ametisse nimetava asutuse või ametiisiku tähelepanu juhtida töötaja määrusega ettenähtud kohustuste täitmatajätmisele ja teha ettepaneku haldusjuurdluse
läbiviimiseks arvesse võttes määruse artikli 49 võimalikku
kohaldamist.

Artikkel 7
Vahendid

d) esindab peasekretariaati kõigis andmekaitsealastes küsimustes; ilma et see piiraks otsuse 2004/338/EÜ, Euratom
kohaldamist, võib see tähendada ametniku osalemist asjakohastes komiteedes või foorumitel rahvusvahelisel tasemel;

Ametnikule antakse tema töökohustuste täitmiseks vajalik
personal ning vahendid.

3. JAGU

e) esitab oma tegevuste kohta aastaaruande nõukogu asepeasekretärile ja teeb selle töötajatele kättesaadavaks.

ANDMEKAITSE ALAL TEGUTSEJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Artikkel 8
2.
Ilma et see piiraks artikli 4 punkti b, artikli 5 lõike 1
punktide b ja c ning artikli 15 kohaldamist, ametnik ja tema
personal ei avalikusta töökohustuste täitmise käigus saadud
teavet ega dokumente.

Artikkel 6
Volitused

Ametisse nimetav asutus või ametiisik
1.
Kui seoses eeskirjade rikkumisega esitatakse määruse (EÜ,
Euratom) nr 723/2004 artikli 90 tähenduses kaebus, konsulteerib ametisse nimetav asutus või ametiisik ametnikuga, kes
peaks kirjalikult esitama oma arvamuse mitte hiljem kui viieteistkümne päeva jooksul pärast taotluse kättesaamist. Kui pärast
selle ajavahemiku lõppemist ei ole ametnik oma arvamust
ametisse nimetavale asutusele või ametiisikule esitanud, ei ole
see enam vajalik. Ametniku arvamus ei ole ametisse nimetava
asutuse või ametiisiku jaoks siduv.

Oma kohustuste ja ülesannete täitmisel ametnik:

a) omab alati juurdepääsu töötlemise objektiks olevatele
andmetele ning kõikidele tööruumidele, andmetöötlusseadmetele ja andmekandjatele;

2.
Ametnikku teavitatakse alati juhul kui arutatakse küsimust,
millel on või võib olla seos andmekaitsega.
(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
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Artikkel 9
Vastutavad töötlejad
1.
Vastutavad töötlejad vastutavad selle eest, et kõik nende
kontrolli all olevad töötlemistoimingud on määrusega kooskõlas.

2.
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sannete täitmiseks oma peadirektoraadis või üksuses. See ei
sisalda juurdepääsuõigust vastutava töötleja vastutusel
töödeldud isikuandmetele.

2.
Ilma et see piiraks vastutavate töötlejate kohustusi, kontaktisikud:

Vastutavad töötlejad eelkõige:
a) aitavad vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel;

a) teatavad ametnikule eelnevalt igast töötlemistoimingust või
töötlemistoimingute kogumist, mis on mõeldud ühe
eesmärgi või mitme omavahel seotud eesmärgi saavutamiseks, samuti igast olulisest muutusest senises töötlemistoimingus. Enne määruse jõustumist 1. veebruaril 2001 tehtud
töötlemistoimingutest teavitab vastutav töötleja teda viivitamata;

b) vajaduse korral hõlbustavad teabevahetust ametniku ja vastutavate töötlejate vahel.

Artikkel 11
b) osutavad ametnikule ja inspektorile abi nende kohustuste
täitmisel, eelkõige edastades teavet vastusena nende taotlustele hiljemalt kolmekümne päeva jooksul;

c) rakendavad kohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid
ja annavad nõuetekohaseid juhiseid peasekretariaadi personalile, et tagada nii töötlemise salastatus kui ka töötlemisega
kaasnevale ohule vastav turvalisuse tase;

d) vastavalt vajadusele konsulteerivad ametnikuga töötlemistoimingute määrusele vastavuse osas ja eelkõige kui on alust
arvata, et teatud töötlemisprotsessid on vastuolus määruse
artiklitega 4–10. Nad võivad samuti konsulteerida ametnikuga ja/või peadirektoraadi A infotehnoloogia julgeoleku
ekspertidega, julgeolekubürooga ja teabeturvebürooga
(INFOSEC) töötlemisprotsesside salastatuse ja nimetatud
määruse artikli 22 kohaselt võetud julgeolekumeetmete küsimustes.

Artikkel 10
Kontaktisikud
1.

Ilma et see piiraks ametniku kohustusi, kontaktisik:

a) aitab oma peadirektoraati või üksust kõikide olemasolevate
töödeldavate isikuandmete nimestiku pidamisel;

b) aitab oma peadirektoraati või üksust vastavate vastutavate
töötlejate kindlakstegemisel;

c) omab õigust saada vastutavatelt töötajatelt ja personalilt
piisavat ja vajalikku teavet, mis on nõutav tema haldusüle-

Nõukogu peasekretariaadi personal
1.
Kogu nõukogu peasekretariaadi personal on eelkõige abiks
määruse artiklitega 21 ja 22 ettenähtud isikuandmete töötlemise
konfidentsiaalsuse ja turvalisuse eeskirjade kohaldamisel.
Nõukogu peasekretariaadi töötaja, kellel on juurdepääs isikuandmetele, töötleb neid üksnes vastutava töötleja ülesandel, kui
siseriiklikes või ühenduse õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

2.
Iga nõukogu peasekretariaadi töötaja võib vastavalt inspektori sätestatud eeskirjadele väljaspool ametlikke kanaleid esitada
inspektorile kaebuse isikuandmete töötlemist reguleeriva
määruse sätete väidetava rikkumise kohta.

Artikkel 12
Andmesubjektid
1.
Vastavalt andmesubjektide õigusele määruse artiklite 11 ja
12 kohaselt saada asjakohast teavet mis tahes nendega seotud
isikuandmete töötlemise kohta võivad andmesubjektid pöörduda
vastutavate töötlejate poole oma õiguste kasutamiseks vastavalt
määruse artiklitele 13–19, nagu on määratletud käesoleva otsuse
5. jaos.

2.
Ilma et see piiraks mis tahes õiguskaitsevahendeid, võib
iga andmesubjekt vastavalt inspektori sätestatud eeskirjadele
esitada inspektorile kaebuse, kui ta leiab, et tema isikuandmete
töötlemisega nõukogus on rikutud tema määrusest tulenevaid
õigusi.

3.
Keegi ei tohi kannatada seepärast, et ta esitas kaebuse
inspektorile või juhtis ametniku tähelepanu väidetavale määruse
sätete rikkumisele.
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4. JAGU
TEATAVAKS

TEHTAVATE
TÖÖTLEMISTOIMINGUTE
REGISTER

Artikkel 13
Teatamise kord
1.
Vastutav töötleja teavitab ametnikku igast isikuandmete
töötlemistoimingust teabevahetamise vormil, mis on kättesaadav
nõukogu peasekretariaadi intranetis (andmekaitse). Teatis edastatakse ametnikule elektroonilisel teel. Kinnitus edastatakse
ametnikule teatise vormis kümne tööpäeva jooksul. Kinnitava
teatise saamisel avaldab ametnik selle registris.

2.
Teatis sisaldab kogu määruse artikli 25 lõikes 2 määratletud teavet. Igasugune nimetatud teavet mõjutav muutus
tehakse viivitamata ametnikule teatavaks.

21.9.2004

annab ametnik huvitatud isikutele teavet ja abi selle kohta,
kuidas ja kuhu registrile juurdepääsu taotlused tuleb esitada.

2.
Välja arvatud on-line juurdepääsu korral, esitatakse registrile juurdepääsu taotlused mis tahes kirjalikus vormis, sealhulgas elektrooniliselt, ühes asutamislepingu artiklis 314
osutatud keeles ning piisava täpsusega, et ametnik saaks asjaomased töötlemistoimingud kindlaks määrata. Taotlejale saadetakse viivitamata kinnitus taotluse kättesaamise kohta.

3.
Kui taotlus ei ole piisavalt täpne, palub ametnik taotlejal
taotlust täpsustada ning abistab taotlejat selles. Kui taotlus
hõlmab väga suurt hulka töötlemistoiminguid, võib ametnik
taotlejaga õiglase lahenduse leidmiseks mitteametlikult nõu
pidada.

4.
Iga isik võib ametnikult küsida koopia registris kättesaadavast teabest mis tahes teatavaks tehtud töötlemistoimingu
kohta.
3.
Täiendavad eeskirjad ja menetlused seoses teavitamiskorraga, mida vastutavad töötlejad peavad järgima, moodustavad
ametniku esitatud üldiste soovituste osa.
5. JAGU
ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSTE KASUTAMISE KORD

Artikkel 14
Registri sisu ja eesmärk
1.
Ametnik peab isikuandmete töötlemistoimingute registrit,
mis luuakse vastutavatelt töötlejatelt saadud teatiste põhjal.

2.
Register sisaldab vähemalt määruse artikli 25 lõike 2
punktides a–g osutatud teavet. Registrisse ametniku kantud
teavet võib siiski erandkorral piirata, kui on vaja tagada teatud
töötlemistoimingu turvalisus.

3.
Registrit kasutatakse nõukogus sooritatud isikuandmete
töötlemistoimingute indeksina. Registrist saavad andmesubjektid
teavet ja see aitab neid määruse artiklites 13–19 sätestatud
õiguste kasutamisel.

Artikkel 15
Juurdepääs registrile
1.
Ametnik võtab asjakohased meetmed, et kindlustada iga
isiku juurdepääsu registrile otse või inspektori kaudu. Eelkõige

Artikkel 16
Üldsätted
1.
Käesolevas jaos määratletud andmesubjektide õigusi
võivad kasutada ainult asjaomased üksikisikud või erandjuhtudel
asjaomaste üksikisikute nõuetekohase loaga esindajad. Taotlused
tuleb kirjalikult esitada asjaomasele vastutavale töötlejale koos
ametnikule esitatava koopiaga. Vajadusel aitab ametnik andmesubjekti asjaomase vastutava töötleja kindlaks tegemisel.
Ametnik teeb vastavad vormid kättesaadavaks. Vastutavad töötlejad võtavad taotluse vastu ainult siis, kui vorm on täielikult
täidetud ja taotluse esitaja isik on nõuetekohaselt kontrollitud.
Andmesubjektide õiguste kasutamine on tasuta.

2.
Vastutav töötleja saadab taotluse esitajale teatise taotluse
saamisest viie tööpäeva jooksul arvates taotluse registreerimisest.
Kui ei ole sätestatud teisiti, vastab vastutav töötleja taotlusele
hiljemalt viieteistkümne tööpäeva jooksul arvates taotluse registreerimisest ning kas rahuldab taotluse või teatab kirjalikult
osalise või täieliku keeldumise põhjustest, eelkõige juhtudel
kui taotlejat ei loeta andmesubjektiks.

3.
Andmesubjekti poolt õigustest kõrvalekaldumise või ilmse
õiguste kuritarvitamise korral ja kui andmesubjekt väidab, et
töötlemine on õigusvastane, peab vastutav töötleja taotlusel
konsulteerima ametnikuga ja/või suunama andmesubjekti ametniku juurde, kes otsustab taotluse kõlblikkuse ja asjakohaste
järelmeetmete üle.
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4.
Iga asjaomane isik võib konsulteerida ametnikuga oma
õiguste kasutamise osas konkreetse juhtumi korral. Ilma et see
mõjutaks mis tahes õiguskaitsevahendeid, võib iga andmesubjekt
esitada inspektorile kaebuse, kui ta leiab, et tema isikuandmete
töötlemisega on rikutud tema määrusest tulenevaid õigusi.
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tatud tema isikuandmeid, teavitamist, välja arvatud juhul, kui see
osutub võimatuks või nõuab ülemääraseid jõupingutusi.

Artikkel 22
Õigus esitada vastuväiteid
Artikkel 17
Õigus tutvuda andmetega
Andmesubjektil on õigus piiranguteta ning kolme kuu jooksul
alates vastava taotluse esitamisest saada vastutavalt töötlejalt
määruse artikli 13 punktides a–d osutatud teavet, kas tutvudes
andmetega kohapeal või saades koopia, sealhulgas vajadusel
vastavalt taotleja eelistusele koopia elektroonilises vormis.

Andmesubjekt võib esitada vastuväiteid kooskõlas määruse artikliga 18 temaga seotud andmete töötlemise ning isikuandmete
avalikustamise või kasutamise kohta. Taotluses täpsustatakse
asjaomased andmed ja esitatakse taotlust õigustavad asjaolud.
Kui vastuväide on õigustatud, edasises töötlemises kõnealuseid
andmeid enam ei kasutata.

Artikkel 23
Artikkel 18

Automatiseeritud üksikotsused

Õigus teha parandusi

Andmesubjektil on õigus, nagu on ette nähtud määruse artikliga
19, mitte alluda automatiseeritud töötlemisel põhinevatele
üksikotsustele, välja arvatud juhul, kui otsuse tegemine on selgesõnaliselt lubatud vastavalt siseriiklikele või ühenduse õigusaktidele, või inspektori andmesubjekti õiguspäraseid huve kaitsvale
otsusele. Mõlemal juhul on andmesubjektil võimalus ette teatavaks teha oma seisukohad ja konsulteerida ametnikuga.

Iga andmesubjekti taotluses ebatäpsete või puudulike isikuandmete parandamiseks täpsustatakse asjaomased andmed ja tehtav
parandus. Seda käsitletakse vastutava töötleja poolt viivitamata.

Artikkel 19
Andmete blokeerimise õigus
Vastutav töötleja käsitleb viivitamata määruse artikli 15 alusel
mis tahes andmete blokeerimise taotlust. Taotluses täpsustatakse
asjaomased andmed ja samuti nende blokeerimise põhjused.
Vastutav töötleja teatab taotluse esitanud andmesubjektile ette
andmete blokeerimise lõpetamisest.

Artikkel 20
Õigus andmeid kustutada
Andmesubjekt võib taotleda, et vastutav töötleja kustutaks viivitamata õigusvastaselt töödeldud andmed, eelkõige määruse artiklite 4–10 sätete rikkumise korral. Taotluses täpsustatakse asjaomased andmed ja esitatakse põhjused või tõendused töötlemise
õigusvastasuse kohta. Automaatkataloogides tagatakse kustutamine üldjuhul kõikide asjakohaste tehniliste vahenditega, mis
välistab mis tahes edasise kustutatud andmete töötlemise võimalikkuse. Kui kustutamine ei ole tehnilistel põhjustel võimalik,
blokeerib vastutav töötleja pärast konsulteerimist ametniku ja
huvitatud isikuga asjakohased andmed viivitamata.

Artikkel 24
Erandid ja piirangud
1.
Vastutav töötleja võib käesoleva otsuse artiklites 17–21
osutatud õigusi piirata ulatuses, mida määruse artiklis 20
määratletud õiguspärased põhjused selgelt lubavad. Välja arvatud
ülima vajaduse korral, konsulteerib vastutav töötleja kõigepealt
ametnikuga, kelle otsus ei ole institutsiooni suhtes siduv.
Vastutav töötleja vastab õiguste kasutamise erandite või piirangute rakendamise taotlustele viivitamata ja põhjendab seda
otsust.

2.
Mis tahes asjaomane isik võib taotleda, et inspektor kohaldaks määruse artikli 47 lõike 1 punkti c.

6. JAGU
UURIMISMENETLUS

Artikkel 25
Artikkel 21

Praktiline kohaldamine

Kolmandate isikute teavitamine

1.
Uurimistaotlused edastatakse ametnikule kirjalikus vormis
vastaval erivormil, mille saab ametniku käest. Juhul, kui uurimise taotlemise õigust on ilmselt kuritarvitatud, näiteks kui
sama isik on hiljuti esitanud identse taotluse, ei ole ametnik
kohustatud tagasisidet andma.

Andmesubjekti taotlusel mis tahes andmete parandamise,
blokeerimise või kustutamise korral on andmesubjektil õigus
vastutavalt töötlejalt nõuda kolmandate isikute, kellele on edas-
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2.
Viieteist päeva jooksul pärast taotluse saamist saadab
ametnik teatise selle saamisest ametisse nimetavale asutusele
või ametiisikule või uurimuse taotlejale ja teeb kindlaks, kas
taotlust tuleb käsitada konfidentsiaalsena.
3.
Ametnik küsib vastutavalt töötajalt, kes vastutab kõnealuste isikuandmete töötlemiste eest, teemakohase kirjaliku seletuse. Vastutav töötleja esitab oma vastuse ametnikule viieteistkümne päeva jooksul. Ametnik võib soovida saada lisateavet
teistelt osapooltelt nagu julgeolekubüroo ja nõukogu peasekretariaadi teabeturvebüroo (INFOSEC). Vajadusel võib ta küsida
arvamust nõukogu õigusteenistuselt. Ametnikule esitatakse
teave või arvamus kolmekümne päeva jooksul.
4.
Ametnik annab aru ametisse nimetavale asutusele või
ametiisikule või uurimise taotlejale hiljemalt kolme kuu jooksul
pärast taotluse saamist.

21.9.2004

7. JAGU
LÕPPSÄTTED

Artikkel 26
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.
Brüssel, 13. september 2004
Nõukogu nimel
eesistuja
B. R. BOT
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KOMISJON

KOMISJONI SOOVITUS,
16. september 2004,
Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi riikliku turismiameti vahel sõlmitud ning Hiina Rahvavabariigist saabuvate turismirühmade viisasid ja nendega seotud küsimusi käsitleva vastastikuse
mõistmise memorandumi (ADS) rakendamise kohta liikmesriikide konsulaaresinduste poolt
(teatavaks tehtud numbri K(2004) 2886 all)
(2004/645/EÜ)
põhieeskirjad ning eelkõige kohalikke konsulaaresindusi
käsitlevad eeskirjad.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 211 teist taanet,

(5)

Selle raames peaksid liikmesriigid järgima ühist lähenemisviisi Hiina Rahvavabariigi määratud reisibüroode akrediteerimisel ja Hiina reisibüroode määratud kullerite
nimekirja koostamisel.

(6)

Liikmesriigid peaksid kohaldama ühtlustatud sanktsioone
juhul, kui Hiina akrediteeritud reisibüroo rikub ühenduse
eeskirju, kooskõlas ühiste konsulaarjuhiste eeskirjadega,
mis käsitlevad haldusteenuste osutajate, reisibüroode ja
pakettreiside korraldajate poolt menetletavaid viisataotlusi.

(7)

Liikmesriigid peaksid kohaldama ühist loetelu täiendavatest dokumentidest ja täiendavast teabest, mida on vaja
viisataotluse esitamiseks, ning vajaduse korral täpsustama
nõutavate dokumentide sisu. Iga viisataotluse eraldi kontrollimise põhjal võib nõuda lisateavet.

(8)

Vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamises
osalevad liikmesriigid peaksid tugevdama oma koostööd
Hiina Rahvavabariigis, töötama välja teabevahetussüsteemid määratud kullerite või akrediteeritud reisibüroode
poolse eeskirjade rikkumise ja muu kahtlase käitumise
puhuks ning hõlbustama teabe töötlemist.

(9)

Komisjon esindab ühendust vastastikuse mõistmise
memorandumiga loodud ADS-komitees ja edastab vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamist käsitlevat
asjakohast teavet Hiina turismiametile. Seepärast peaksid
liikmesriigid kaasama komisjoni kui Euroopa Ühenduse
esindaja ADS-komitees kohalikku koostöömehhanismi, et
tagada korrapärane ja pidev teave vastastikuse mõistmise
memorandumi rakendamise kohta.

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

(4)

Vastastikuse mõistmise memorandumis Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi riikliku turismiameti vahel
Hiina Rahvavabariigist saabuvate turismirühmade viisade
ja nendega seotud küsimuste kohta (1) on sätestatud
eriline viisataotlemiskord, millega kehtestatakse erand
ühistes konsulaarjuhistes ettenähtud ühistest viisaeeskirjadest, et hõlbustada lühiajaliste viisade väljaandmist Hiina
kodanike rühmadele, kes soovivad reisida ühenduse territooriumile. Vastastikuse mõistmise memorandum jõustus
1. mail 2004.

Kõrge turvalisuse taseme tagamiseks, eelkõige selleks, et
vältida ebaseaduslikku sisserännet ja viisadega kauplemist
liikmesriikide konsulaaresindustes Hiina Rahvavabariigis,
on asjakohane, et kõik liikmesriigid rakendaksid vastastikuse mõistmise memorandumit ühtlustatult, ning seepärast on vaja kehtestada ühine rakenduskord Hiina Rahvavabariigis asuvate liikmesriikide konsulaaresinduste jaoks.

Ühine rakenduskord põhineb vastastikuse mõistmise
memorandumis sisalduvatel sätetel, millega kehtestatakse
ühtlustatud lähenemisviis eri küsimuste puhul alates viisa
taotlemise korrast kuni akrediteerimise tühistamiseni EL-i
ja/või Hiina eeskirjade rikkumise korral.

Ühise korra määratlemisel on vastavalt vajadusele aluseks
olnud ühistes konsulaarjuhistes sätestatud viisa taotlemise

(1) ELT L 83, 20.3.2004, lk 14.
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Liikmesriigid, kes ei osale vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamises, kuid on sõlminud sarnased kahepoolsed kokkulepped Hiina Rahvavabariigiga, peaksid
samuti saama osaleda kohalikus koostöömehhanismis.
Norra ja Island tuleks samuti kutsuda osalema kohalikus
koostöömehhanismis, niipea kui nad on sõlminud
sarnased kahepoolsed kokkulepped Hiina Rahvavabariigiga,

SOOVITAB JÄRGMIST:

Selleks et hõlbustada vastastikuse mõistmise memorandumi
tõhusat rakendamist, peaksid liikmesriigid kohaldama järgmist
ühist rakenduskorda.

1. Liikmesriikide konsulaaresindused Hiina Rahvavabariigis
peaksid andma igale määratud reisibüroole välja akrediteerimistunnistuse. Akrediteerimistunnistuste vorm peaks olema
sama ning neile tuleks muu hulgas märkida järjekorranumber, reisibüroo tegevuslitsentsi number, nimi ja muud
asjakohased andmed. Tunnistuse kehtivusaeg ei tohiks olla
pikem kui üks aasta.
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Komisjon koostab Hiina Rahvavabariigi esitatud ja liikmesriikide poolt kontrollitud teabe põhjal kullerite ühise loetelu ja
edastab selle kõikidele liikmesriikidele. Komisjon ajakohastab
kullerite ühist loetelu iga kord, kui ta saab teate muutuste
kohta, ning edastab muutuste kohta teabe kõikide liikmesriikide konsulaaresindustele Hiina Rahvavabariigis.

3. EL-i ja/või Hiina eeskirjade rikkumise korral, eelkõige ebaseaduslikule sisserändele kaasaaitamise korral, peaks liikmesriigi
konsulaaresindus Hiina Rahvavabariigis tühistama Hiina reisibüroo akrediteerimise. Ühe liikmesriigi konsulaaresinduse
poolne tühistamine jõustub kohe kõikide liikmesriikide
suhtes. Selleks et tagada kehtestatud sanktsiooni ühetaoline
kohaldamine kõikide liikmesriikide poolt, peaks konsulaaresindus teatama tühistamisest komisjonile ja teiste liikmesriikide konsulaaresindustele Hiina Rahvavabariigis. Teatavatel
juhtudel on võimalik akrediteerimise tühistamine uuesti läbi
vaadata, näiteks kui akrediteeritud reisibüroo tõendab, et EL-i
ja/või Hiina eeskirju rikkus üks nende töötaja, kes enam
büroos ei tööta.

Liikmesriikide konsulaaresindused Hiina Rahvavabariigis
võivad esitada akrediteeritud reisibüroodele hoiatusi, juhul
kui nad kahtlustavad bürood väiksemates rikkumistes. Sellest
tuleb viivitamatult teatada komisjonile ja teiste liikmesriikide
kohalikele konsulaaresindustele.

Ühe liikmesriigi väljaantud akrediteerimistunnistusi peaksid
tunnustama kõik teised liikmesriigid.

Kui määratud reisibüroo pöördub esimest korda liikmesriigi
konsulaaresinduse poole, peaks konsulaaresindus registreerima reisibüroo esindaja külaskäigu kuupäeva ja kellaaja
ning edastama komisjonile kogu asjakohase teabe. Kui
komisjon kinnitab, et see konsulaaresindus on esimene,
kelle poole määratud reisibüroo pöördus, peaks asjaomane
konsulaaresindus andma välja akrediteerimistunnistuse.

2. Igale akrediteeritud reisibüroode määratud kullerile tuleks
anda tema fotoga ametimärk, millele on muu hulgas
märgitud kulleri nimi, sünniaeg ja isikutunnistuse number,
samuti akrediteeritud reisibüroo nimi, aadress ja telefoninumber.

Ametimärkide kehtivusaeg peaks reeglina olema kuni üks
aasta, neid peaks välja andma liikmesriikide konsulaaresindused Hiina Rahvavabariigis ning nende vorm peaks olema
sama.

Komisjon teavitab Hiina turismiametit kõikidest juhtudest,
mil akrediteeritud reisibüroo akrediteerimine tühistatakse
või büroole esitatakse hoiatus.

4. Liikmesriigid peaksid nõudma, et ADS-viisataotlusele lisatakse käesoleva soovituse lisas loetletud täiendavad dokumendid. Vajaduse korral peaksid liikmesriigid nõudma lisateavet. Eelkõige võivad nad nõuda, et taotleja osaleks isiklikult või telefoni teel vestlusel, tõendaks rahaliste vahendite
olemasolu (konto väljavõte), esitaks töösuhet kinnitava dokumendi või alaealise isiku puhul mõlema vanema kirjaliku
nõusoleku.

5. Selleks et hõlbustada vastastikuse mõistmise memorandumi
tõhusat rakendamist, peaksid liikmesriigid korraldama Hiina
Rahvavabariigis konkreetseid koolitusi memorandumi rakendamisega seotud akrediteeritud reisibüroode töötajatele.
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6. Liikmesriigid ja komisjon peaksid tegema Hiina Rahvavabariigis tihedat koostööd ja kohtuma korrapäraselt, et tagada
korrapärane ja pidev teabe edastamine ja töötlemine, kogemuste vahetamine seoses akrediteeritud reisibüroode poolsete
rikkumiste või muu kahtlase käitumise avastamisega ning
vastastikuse mõistmise memorandumi praktilise rakendamise
parimate tavade väljatöötamine.
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7. Soovitus on adresseeritud liikmesriikidele, kes osalevad
Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi vahelises vastastikuse mõistmise memorandumis.
Brüssel, 16. september 2004
Komisjoni nimel
komisjoni liige
António VITORINO
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LISA
Üldteave rühma kohta
1. Kõikide rühmaliikmete nimede loetelu koos passinumbri, passi isikuandmete lehekülje koopia ja isikutunnistuse
koopiaga.
2. Teatis, mille on allkirjastanud akrediteeritud reisibüroo esindaja ja mis sisaldab reisiteekonna üksikasjalikku kirjeldust,
sealhulgas üksikasju edasi-tagasi lendude kohta algusega Hiina Rahvavabariigist, rühma poolt reisi jooksul kasutatavate hotellide nimesid, aadresse, telefoni- ja faksinumbreid ning igas hotellis viibimise kuupäevi, samuti teavet selle
kohta, kuidas rühm liigub reisi jooksul ühest kohast teise; lisaks tuleb esitada teave viisataotluse läbivaatamise ajal
tehtavate reisiteekonna muudatuste kohta.
3. Lennubroneering koos lennuettevõtja kinnitusega edasi-tagasi lennuks Hiina Rahvavabariigist Euroopasse ja tagasi
(koos reisijate nimedega).
4. Reisikulude maksmise kinnitus.
5. Reisirühma (või iga üksiku rühmaliikme) kindlustuspoliis, mis kehtib vastavalt kinnitatud reisiteekonnale külastatavate
liikmesriikide territooriumil. Kindlustus peab hõlmama kogu reisi aega. Kindlustus peab olema väärtusega vähemalt
30 000 eurot ning see peab katma kõik kulud, mis võivad tekkida seoses repatrieerimisega tervislikel põhjustel, seoses
vältimatu arstiabi ja/või kiireloomulise haiglaraviga.
6. Reisijuhi nimi.
7. Euroopas asuva partneriks määratud reisikorraldaja nimi ja kontaktandmed.
8. Euroopas asuva partneriks määratud reisikorraldaja kinnitus selle kohta, et kõikidele rühma liikmetele võimaldatakse
majutus ja transport Euroopas vastavalt reisiteekonnas esitatud kirjeldusele.
Iga rühmaliikme puhul
9. Nõuetekohaselt täidetud viisataotlusankeet taotleja allkirja ja hiljuti tehtud fotoga.
10. Pass, mis kehtib vähemalt 90 päeva pärast viisa kehtivuse lõppemist.
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