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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2175/2002,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2002,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 3223/94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan
1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten
mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden
tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin
kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä
esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17.
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6 päivänä joulukuuta
2002 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi ( )

0702 00 00

052
204
999

91,4
79,8
85,6

0707 00 05

052
204
220
999

110,6
111,0
155,5
125,7

0709 90 70

052
204
999

115,4
93,4
104,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
220
388
624
999

61,7
55,8
56,0
65,9
59,9

0805 20 10

052
204
999

69,7
67,3
68,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
464
999

64,1
139,5
101,8

0805 50 10

052
600
999

63,3
65,3
64,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
800
999

28,7
94,6
102,2
107,0
166,0
99,7

0808 20 50

052
400
720
999

144,8
118,8
75,8
113,1

1

Tuonnin kiinteä arvo

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273, 16.10.2001, s. 6) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2176/2002,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2002,
tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2658/87 liitteen I muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I seuraavasti:

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä
tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1832/2002 (2), ja
erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

(4)

Komission asetuksella (EY) N:o 969/2002 (3) otettiin
käyttöön asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I
olevaan 39 ryhmään uusi 1 lisähuomautus ja 40
ryhmään uusi 1 lisähuomautus niiden edellytysten
täsmentämiseksi, joiden vallitessa huokoisella muovilla
tai huokoisella kumilla päällystetyt, kyllästetyt tai peitetyt
kintaat tai muut käsineet on luokiteltava yhdistetyn
nimikkeistön 39 ja 40 ryhmään.

On käynyt ilmi, että lisähuomautuksissa käytetyllä ilmaisulla ”tekstiilikangas” ei täsmennetä tarpeeksi sitä ainetta,
josta kyseiset kintaat tai muut käsineet voidaan
valmistaa.

Kyseisen aineen täsmentämiseksi ja siten yhdistetyn
nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi kyseisissä lisähuomautuksissa käytetty ilmaisu
”tekstiilikangas” on korvattava ilmaisulla ”kudotut tai
neulotut kankaat, huopa tai kuitukankaat”.

Tämän johdosta asetus (ETY) N:o 2658/87 on muutettava.

1) Korvataan 39 ryhmän 1 lisähuomautus seuraavalla tekstillä:
”1. Jos kudotut tai neulotut kankaat, huopa tai kuitukankaat
ovat ainoastaan vahvikkeina, kuuluvat huokoisella
muovilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt kintaat ja
muut käsineet 39 ryhmään riippumatta siitä, ovatko ne
— huokoisella muovilla kyllästetyistä, päällystetyistä tai
peitetyistä kudotuista tai neulotuista (muista kuin
nimikkeeseen 5903 kuuluvista) kankaista, huovasta
tai kuitukankaista valmistettuja sovitettuja tavaroita,
vai
— kyllästämättömistä,
päällystämättömistä
tai
peittämättömistä
kudotuista
tai
neulotuista
kankaista, huovasta tai kuitukankaista valmistettuja
sovitettuja tavaroita, jotka on myöhemmin kyllästetty, päällystetty tai peitetty huokoisella muovilla.
(56 ryhmän 3 huomautuksen c kohta ja 59 ryhmän 2
huomautuksen a kohdan 5 alakohta).”.
2) Korvataan 40 ryhmän 1 lisähuomautus seuraavalla tekstillä:
”1. Jos kudotut tai neulotut kankaat, huopa tai kuitukankaat
ovat ainoastaan vahvikkeina, kuuluvat huokoisella
kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt kintaat ja
muut käsineet 40 ryhmään riippumatta siitä, ovatko ne
— huokoisella kumilla kyllästetyistä, päällystetyistä tai
peitetyistä kudotuista tai neulotuista (muista kuin
nimikkeeseen 5906 kuuluvista) kankaista, huovasta
tai kuitukankaista valmistettuja sovitettuja tavaroita,
vai
— kyllästämättömistä,
päällystämättömistä
tai
peittämättömistä
kudotuista
tai
neulotuista
kankaista, huovasta tai kuitukankaasta valmistettuja
sovitettuja tavaroita, jotka on myöhemmin kyllästetty, päällystetty tai peitetty huokoisella kumilla.
(56 ryhmän 3 huomautuksen c kohta ja 59 ryhmän 4
huomautuksen viimeinen kappale).”.

(5)

Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava
samasta ajankohdasta kuin asetusta (EY) N:o 1832/2002.
2 artikla

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaisia,

(1) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) EYVL L 290, 28.10.2002, s. 1.
(3) EYVL L 149, 7.6.2002, s. 20.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2177/2002,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2002,
Ruotsin interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1630/2000 (4), vahvistetaan interventioelinten hallussa
olevien viljojen myyntiin saattamista koskevat menettelyt
ja edellytykset.

3 artikla
1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 16
artiklan kolmannessa alakohdassa säädetään, viennistä maksettava hinta on tarjouksessa mainittu hinta.
2. Tämän asetuksen mukaisesti toteutettuun vientiin ei
sovelleta vientitukia, vientimaksuja eikä kuukausikorotuksia.
3. Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 8 artiklan 2 kohtaa ei
sovelleta.

Nykyisessä markkinatilanteessa on suotavaa avata pysyvä
tarjouskilpailu Ruotsin interventioelimen hallussa olevan
36 093 tonnin ohramäärän viemiseksi.
Toiminnan ja sen valvonnan säännönmukaisuuden
varmistamiseksi on vahvistettava erityiset yksityiskohtaiset säännöt. Tämän vuoksi on aiheellista säätää
vakuusjärjestelmästä, jolla varmistetaan, että haluttuja
tavoitteita noudatetaan ilman, että toimijoille tulee liian
suuria kuluja. Tämän vuoksi olisi poikettava tietyistä
säännöistä, erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2131/93
osalta.
Jäsenvaltion on maksettava korvauksia, jos ohran siirtäminen on yli viisi päivää myöhässä tai vaaditun
vakuuden vapauttamista lykätään interventioelimestä
johtuvista syistä.
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, Ruotsin interventioelin avaa asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 vahvistettujen
edellytysten mukaisesti pysyvän tarjouskilpailun hallussaan
olevan ohran viemiseksi.
2 artikla
1.
Tarjouskilpailu koskee muihin kolmansiin maihin kuin
Amerikan yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Meksikoon vietävän
36 093 ohratonnin enimmäismäärää.
(1)
(2)
(3)
(4)

2. Alueet, joihin kyseessä olevat 36 093 tonnia ohraa on
varastoitu, ilmoitetaan liitteessä I.

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
191, 31.7.1993, s. 76.
187, 26.7.2000, s. 24.

4 artikla
1. Vientitodistukset ovat voimassa asetuksen (ETY) N:o
2131/93 9 artiklan mukaista myöntämispäivää seuraavan
neljännen kuukauden loppuun.
2. Tässä tarjouskilpailussa jätettyihin tarjouksiin ei voida
liittää komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (5) 49 artiklan
mukaisesti tehtyjä vientitodistushakemuksia.

5 artikla
1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 7
artiklan 1 kohdassa säädetään, ensimmäisen osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen määräaika päättyy 12 joulukuuta
2002 kello 9.00 (Brysselin aikaa).
2. Seuraavan osittaisen tarjouskilpailun tarjousten jättämisen
määräaika päättyy kunakin torstaina kello 9.00 (Brysselin
aikaa).
3. Viimeinen osittainen tarjouskilpailu päättyy 22 päivänä
toukokuuta 2003 kello 9.00 (Brysselin aikaa).
4.

Tarjoukset on jätettävä Ruotsin interventioelimelle.

6 artikla
1. Interventioelin, varastoija ja tarjouskilpailun voittaja
voivat, tarjouskilpailun voittajan valinnan mukaan, joko ennen
erän siirtoa varastosta tai siirron aikana, ottaa yhteisellä sopimuksella vähintään yhden vertailunäytteen 500:a tonnia
kohden sekä määrittää ne. Interventioelin voi valtuuttaa edustajan sillä edellytyksellä, että tämä ei ole varastoija.
(5) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.
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Kiistatapauksessa määrityksen tulokset on toimitettava komissiolle.
Vertailunäytteiden otto ja määritys on tehtävä seitsemän
työpäivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan esittämästä
pyynnöstä tai kolmen työpäivän kuluessa, jos näytteet otetaan
siirrettäessä viljat varastosta. Jos näytteiden määritysten lopputulokset osoittavat, että laatu on
a) tarjouskilpailuilmoituksessa ilmoitettuja arvoja parempi,
tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan;
b) interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi,
mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja
huonompi, kunhan poikkeama on enintään:
— 2 kilogrammaa hehtolitralta ominaispainon osalta, joka
ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 60 kilogrammaa
hehtolitralta,
— yksi prosenttiyksikkö kosteuspitoisuuden osalta,
— puoli prosenttiyksikköä komission asetuksen (EY) N:o
824/2000 (1) liitteen B.2 ja B.4 kohdassa tarkoitettujen
epäpuhtauksien osalta, ja
— puoli prosenttiyksikköä asetuksen (ETY) N:o 824/2000
liitteen B.5 kohdassa tarkoitettujen epäpuhtauksien
osalta kuitenkin niin, että haitallisten jyvien ja torajyvien
sallitut prosenttimäärät pysyvät ennallaan,
tarjouskilpailun voittajan on hyväksyttävä erä sellaisenaan;
c) interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia parempi,
mutta tarjouskilpailuilmoituksessa kuvattuja laatuarvoja
huonompi, ja poikkeama ylittää b alakohdassa tarkoitetut
rajat, tarjouskilpailun voittaja voi
— joko hyväksyä erän sellaisenaan,
— tai kieltäytyä ottamasta erää haltuunsa. Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan,
vakuudet mukaan luettuina, vasta kun hän on tehnyt liitteen II mukaisesti viipymättä ilmoituksen komissiolle ja
interventioelimelle; jos tarjouskilpailun voittaja kuitenkin
pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle toisen erän
säädettyä laatua olevaa interventio-ohraa ilman lisäkustannuksia, vakuutta ei vapauteta. Erä on korvattava
kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun voittajan
esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan on
ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle liitteen II
mukaisesti;
d) interventioon
vaadittavia
vähimmäisominaisuuksia
huonompi, tarjouskilpailun voittaja ei saa ottaa erää
haltuunsa. Hänet vapautetaan kaikista kyseistä erää koskevista velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, vasta kun
hän on tehnyt liitteen II mukaisesti viipymättä ilmoituksen
komissiolle ja interventioelimelle; tarjouskilpailun voittaja
voi kuitenkin pyytää interventioelintä toimittamaan hänelle
säädettyä laatua olevan toisen erän interventio-ohraa ilman
lisäkustannuksia. Tässä tapauksessa vakuutta ei vapauteta.
Erä on korvattava kolmen päivän kuluessa tarjouskilpailun
voittajan esittämästä pyynnöstä. Tarjouskilpailun voittajan
on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle liitteen II mukaisesti.
(1) EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31.
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2. Jos ohra siirretään ennen kuin määritystulokset ovat
tiedossa, kaikki riskit ovat tarjouskilpailun voittajan vastuulla
erän siirtoajankohdasta alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjouskilpailun voittajan oikeuskeinoja varastoijaa
vastaan.
3. Jos tarjouskilpailun voittaja ei kuitenkaan ole peräkkäiset
korvauserät vastaanotettuaan saanut säädettyä laatua olevaa
korvauserää kuukauden kuluessa, hänet vapautetaan kaikista
velvoitteistaan, vakuudet mukaan luettuina, hänen ilmoitettuaan
tästä viipymättä komissiolle ja interventioelimelle liitteen II
mukaisesti.
4. Edellä 1 kohdassa mainittuja näytteiden ottoa ja määrityksiä, lukuun ottamatta määrityksiä, joiden lopullisena tuloksena on interventioon vaadittavia vähimmäisominaisuuksia
huonompi laatu, koskevat kustannukset ovat EMOTR:n
vastuulla 500:aa tonnia koskevaan määritykseen asti, lukuun
ottamatta kustannuksia, jotka koskevat siirtoa siilosta toiseen.
Tarjouskilpailun voittaja vastaa itse kustannuksista, jotka aiheutuvat hänen mahdollisesti pyytämästään siirrosta siilosta toiseen
ja lisämäärityksistä.

7 artikla
Poiketen siitä, mitä komission asetuksen (ETY) N:o 3002/92 (2)
12 artiklassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myytävää
ohraa koskevissa asiakirjoissa, erityisesti vientitodistuksessa,
asetuksen (ETY) N:o 3002/92 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa poistamismääräyksessä, vienti-ilmoituksessa
ja tarvittaessa T5-valvontakappaleessa on oltava yksi seuraavista
maininnoista:
— Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni
gravamen, Reglamento (CE) no 2177/2002
— Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift,
forordning (EF) nr. 2177/2002
— Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 2177/
2002
— Κριθή παρέµβασης χωρίς εφαρµογή επιστροφής ή φόρου, κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2177/2002
— Intervention barley without application of refund or tax,
Regulation (EC) No 2177/2002
— Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni
taxe, règlement (CE) no 2177/2002
— Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di
tassa, regolamento (CE) n. 2177/2002
— Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of
belasting, Verordening (EG) nr. 2177/2002
— Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou
imposição, Regulamento (CE) n.o 2177/2002
— Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 2177/2002
— Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift,
förordning (EG) nr 2177/2002.
(2) EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17.
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8 artikla
1.
Asetuksen (ETY) N:o 2131/93 13 artiklan 4 kohdan
mukaisesti annettu vakuus on vapautettava heti, kun vientitodistukset on myönnetty tarjouskilpailun voittajille.
2.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17
artiklassa säädetään, vientivelvoitteesta annetaan vakuus, joka
on tarjouskilpailupäivänä voimassa olevan interventiohinnan ja
tarjotun hinnan erotuksen suuruinen ja aina vähintään 10
euroa tonnilta. Tästä summasta annetaan puolet vientitodistusten myöntämisen yhteydessä ja loput ennen viljan siirtoa.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3002/92 15 artiklan 2
kohdassa säädetään:
— se osa vakuudesta, joka annetaan todistuksen myöntämisen
yhteydessä, on vapautettava 20 työpäivän kuluessa päivästä,
jona tarjouskilpailun voittaja on toimittanut todisteen siitä,
että siirretty vilja on poistunut yhteisön tullialueelta.

L 331/7

3. Jos tässä artiklassa ilmoitettuja määräaikoja ei noudateta,
jäsenvaltion on maksettava kaikkien tässä artiklassa säädettyjen
vakuuksien vapauttamisen osalta korvausta 0,015 euroa 10
tonnilta päivää kohden, paitsi asianmukaisesti perustelluissa
poikkeustapauksissa, erityisesti jos kyseessä on hallinnollisen
tutkinnan aloittaminen.
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR) ei
vastaa näistä korvauksista.

9 artikla
Ruotsin interventioelimen on annettava saadut tarjoukset
komissiolle tiedoksi viimeistään kahden tunnin kuluttua
tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Niistä on ilmoitettava liitteessä III olevan taulukon mukaisesti liitteessä IV
oleviin puhelinnumeroihin.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2131/93 17 artiklan 3
kohdassa säädetään:
— jäljellä oleva osuus on vapautettava 15 työpäivän kuluessa
päivästä, jona tarjouskilpailun voittaja esittää komission
asetuksen (EY) N:o 800/1999 (1) 16 artiklassa tarkoitetut
todisteet.

10 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11.
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LIITE I
(tonnia)
Varastointipaikka

Määrä

Djurön

21 517,365

Helsingborg

7 079,340

Köping

7 496,648

LIITE II
ILMOITUS RUOTSIN INTERVENTIOELIMEN HALLUSSA OLEVAN OHRAN VIENTIÄ KOSKEVAN PYSYVÄN
TARJOUSKILPAILUN MUKAISTEN ERIEN HYLKÄÄMISESTÄ
(Asetuksen (EY) N:o 2177/2002 6 artiklan 1 kohta)
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LIITE III
RUOTSIN INTERVENTIOELIMEN HALLUSSA OLEVAN OHRAN VIENTIÄ KOSKEVA PYSYVÄ TARJOUSKILPAILU
(Asetus (EY) N:o 2177/2002)

LIITE IV
Ainoastaan seuraaviin maatalouden pääosaston (C/1) numeroihin Brysselissä voidaan ottaa yhteyttä:

— faksi

(32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2178/2002,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2002,
Ranskan lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta
valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2846/98 (2), ja
erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla
vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2002 18 päivänä joulukuuta 2001
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2555/2001 (3)
säädetään kielikampelakiintiöstä vuodeksi 2002.
Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä
rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen
turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa
päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla
purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.
Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Ranskan lipun
alla purjehtivien tai Ranskassa rekisteröityjen alusten
kielikampelasaaliit ICES-alueen VIII a, b vesillä ovat

täyttäneet vuodeksi 2002 myönnetyn kiintiön. Ranska
on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 30 päivästä
marraskuuta 2002 alkaen. Sen vuoksi on tarpeen
noudattaa tätä päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Ranskan lipun alla purjehtivien tai Ranskassa rekisteröityjen
alusten kielikampelasaaliit ICES-alueen VIII a, b vesillä ovat
täyttäneet Ranskalle vuodeksi 2002 myönnetyn kiintiön.
Kielletään Ranskan lipun alla purjehtivilta tai Ranskassa rekisteröidyiltä aluksilta kielikampelan kalastus ICES-alueen VIII a, b
vesillä sekä edellä mainittujen alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen pyytämän kyseisen kannan
hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleenlastaus ja purku.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 30 päivästä marraskuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.
(2) EYVL L 358, 31.12.1998, s. 5.
(3) EYVL L 347, 31.12.2001, s. 1.

7.12.2002

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

L 331/11

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2179/2002,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2002,
yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen erityisistä edellytyksistä sianliha-alalla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2759/75 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1365/2000 (2), ja erityisesti sen 4
artiklan 6 kohdan ja 5 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Interventiotoimenpiteistä voidaan päättää sianliha-alalla,
jos teurastetun sian keskihinta yhteisön edustavilla markkinoilla laskee tasolle, joka on vähemmän kuin 103
prosenttia perushinnasta, ja ilmeisesti myös pysyy tämän
tason alapuolella.

(2)

Markkinatilanteelle on ominaista hintojen laskeminen
edellä mainitun tason alapuolelle. Kausittaisen ja jaksottaisen kehityksen vuoksi tilanne jatkuu todennäköisesti
samanlaisena.

(3)

On tarpeen toteuttaa interventiotoimenpiteitä. Nämä
toimenpiteet voidaan rajoittaa yksityisen varastoinnin
tuen myöntämiseen noudattaen säännöksiä, jotka vahvistetaan yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianlihaalalla 27 päivänä marraskuuta 1990 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3444/90 (3), sellaisena kuin se
on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3533/93 (4).

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Yksityisen varastoinnin tukien myöntämistä koskevista
yleisistä säännöistä sianliha-alalla 29 päivänä lokakuuta
1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) 2763/75 (5) 3
artiklan mukaisesti komissio voi päättää varastointiajan
lyhentämisestä tai pidentämisestä. Olisi vahvistettava
kestoltaan määräaikaisen varastoinnin tuen määrien
lisäksi myös korotusten ja vähennysten määrät, jos
komissio tekee tällaisen päätöksen.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

282, 1.11.1975, s. 1.
156, 29.6.2000, s. 5.
333, 30.11.1990, s. 22.
321, 23.12.1993, s. 9.
282, 1.11.1975, s. 19.

(5)

Sopimusten tekemisestä johtuvien hallinnollisten ja
valvontatehtävien helpottamiseksi vaikuttaa aiheelliselta
vahvistaa vähimmäismäärät.

(6)

Vakuus on vahvistettava tasolle, joka riittää varmistamaan, että varastoija täyttää sopimusvelvoitteensa.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1. Yksityisen varastoinnin tukihakemuksia voidaan jättää 9
päivästä joulukuuta 2002 alkaen asetuksen (ETY) N:o 3444/90
säännösten mukaisesti. Luettelo tuotteista, jotka voivat saada
tukea, ja niihin liittyvät määrät vahvistetaan liitteessä.
2. Jos komissio pidentää tai lyhentää varastointiaikaa, tuen
määrää mukautetaan vastaavasti. Korotusten ja vähennysten
määrät kuukautta ja päivää kohti vahvistetaan liitteessä olevassa
6 ja 7 sarakkeessa.

2 artikla
Sopimus- ja tuotekohtaiset vähimmäismäärät ovat seuraavat:
a) 10 tonnia luuttomiksi leikattujen tuotteiden osalta,
b) 15 tonnia kaikkien muiden tuotteiden osalta.

3 artikla
Vakuus on 20 prosenttia liitteessä vahvistetuista tuen määristä.

4 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

L 331/12

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

7.12.2002

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE
(euroa/t)
Tuen määrä varastointikuukausittain
CN-koodi

Tuotteet, joille tukea myönnetään

1

2

Pidentäminen tai
lyhentäminen

3 kk

4 kk

5 kk

per kk

per päivä

3

4

5

6

7

ex 0203

Kesyjen sikojen liha, tuore tai
jäähdytetty:

ex 0203 11 10

Puoliruhot, ilman eturaajoja, saparoa,
munuaisia, pallealihaa ja selkäydintä (1)

278

315

352

37

1,24

ex 0203 12 11

Kinkut

337

379

421

42

1,41

ex 0203 12 19

Lavat

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 11

Etuosat

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 13

Selät etuselkineen tai niitä ilman, tai
ainoastaan etuselät, selät kärkiosineen
tai niitä ilman (2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 15

Kylki ja vatsa kokonaisena tai suorakulmaisesti leikattuna

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Kylki ja vatsa kokonaisena tai suorakulmaisesti leikattuna, ilman kamaraa
ja kylkiluita

164

197

230

33

1,09

ex 0203 19 55

Kinkut, lavat, etuosat, selät etuselkineen tai niitä ilman, tai ainoastaan
etuselät, selät kärkiosineen tai niitä
ilman, luuttomat (2) (3)

337

379

421

42

1,41

ex 0203 19 55

Palat, jotka vastaavat keskipaloja
(middles) kamaroineen ja nahanalaisine
rasvoineen tai niitä ilman, luuttomat (4)

255

290

325

35

1,17

ex 0203 19 59

Palat, jotka vastaavat keskipaloja
(middles) kamaroineen ja nahanalaisine
rasvoineen tai niitä ilman, luulliset (4)

255

290

325

35

1,17

(1) Tukea voidaan myöntää myös Wiltshire-paloittelumenetelmän mukaisesti käsitellyille puoliruhoille, eli ilman päätä, poskia, kurkkua,
sorkkia, saparoa, kylkirasvaa, munuaisia, sisäfileetä, lapaluuta, rintalastaa, selkärankaa, lonkkaluuta ja palleaa oleville puoliruhoille.
(2) Selkäpalat ja etuselät voivat olla kamaroineen tai niitä ilman, kiinni olevan nahanalaisen rasvakerroksen paksuus ei saa kuitenkaan
ylittää 25:ttä millimetriä.
(3) Sopimusmäärä voi käsittää minkä tahansa mainittujen tuotteiden yhdistelmän.
(4) Sama tarjontamuoto kuin CN-koodiin 0210 19 20 kuuluville tuotteille.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2180/2002,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2002,
riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä vientitodistushakemuksista
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

Koska joulukuun 5 päivänä 2002 haetut määrät ylittävät
käytettävissä olevat määrät määräpaikan R01 osalta, on
syytä vahvistaa alennusprosentti 5 päivänä joulukuuta
2002 jätetyille vientitodistushakemuksille.

(3)

Aiheensa vuoksi tämän asetuksen säännösten on tultava
voimaan heti, kun ne on julkaistu Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 411/2002 (2),
ottaa huomioon vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten
järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä toukokuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1162/95 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1322/2002 (4), ja
erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan toisen luetelmakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 1162/95 7 artiklan 4 kohdassa
säädetään, että jos vientituen vahvistamisen yhteydessä
viitataan tähän kohtaan, todistukset myönnetään vasta
hakemuksen jättöpäivää seuraavana kolmantena työpäivänä. Mainitussa artiklassa säädetään myös, että jos
vientitodistushakemuksessa ylitetään vietäväksi tarkoitetut, kyseisen tuen vahvistavassa asetuksessa ilmoitetut
määrät, komissio vahvistaa näille määrille yhtenäisen
alennusprosentin. Komission asetuksessa (EY) N:o 2119/
2002 (5) vahvistetaan edellä mainitussa kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen tuet 1 389 tonnin suuruiselle määrälle mainitun asetuksen liitteessä määritellyn
määräpaikan R01 osalta.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 2119/2002 mukaisesti 5 päivänä joulukuuta 2002 jätettyjen riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen
ennakkovahvistuksen sisältävien vientitodistushakemusten
perusteella myönnetään todistukset mainitun asetuksen liitteessä määritellyn määräpaikan R01 osalta siten, että haettuihin
määriin sovelletaan 38,83 prosentin suuruista vähennyskerrointa.
2 artikla
Joulukuun 6 päivästä 2002 alkaen jätettyjen riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien ennakkovahvistuksen sisältävien vientitodistushakemusten perusteella ei myönnetä asetuksen (EY) N:o
2119/2002 mukaisia vientitodistuksia mainitun asetuksen liitteessä määritellyn määräpaikan R01 osalta.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
117, 24.5.1995, s. 2.
194, 23.7.2002, s. 22.
324, 29.11.2002, s. 50.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2181/2002,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2002,
yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi menettelyssä
yhteisön kasvilajikevirastossa annetun asetuksen (EY) N:o 1239/95 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(6)

Asiassa on kuultu yhteisön kasvilajikeviraston hallintoneuvostoa.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kasvinjalostajanoikeuksia käsittelevän pysyvän komitean lausunnon
mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27
päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2100/94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2506/95 (2), ja erityisesti sen 114 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

Asetuksella (EY) N:o 2100/94 perustettu yhteisön kasvilajikevirasto (jäljempänä ’virasto’) vastaa kasvinjalostajanoikeuksien suojelua koskevan järjestelmän täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.
Menettelyä virastossa koskevat säännöt vahvistetaan
komission asetuksessa (EY) N:o 1239/95 (3), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 448/96 (4).
Kyseisen asetuksen 27 artiklassa säädettiin, että jäsenvaltion tai jonkin sellaisen kolmannen maan, joka on uusia
kasvilajikkeita suojaavan kansainvälisen liiton (UPOV)
jäsen, viranomaisten vastuulla laadittuja tutkimuskertomuksia voidaan pitää riittävänä perusteena päätöksen
tekemistä varten. Mainittu 27 artikla oli kuitenkin väliaikainen säännös, joka lakkasi olemasta voimassa 30
päivänä kesäkuuta 1998.
Asetuksen (EY) N:o 1239/95 27 artiklan väliaikaisen
soveltamisen tarkoituksena oli perustaa riippumaton
yhteisön järjestelmä, jossa virasto huolehtii kasvinjalostajanoikeuksien suojelua koskevan hakemuksen mukana
toimitettujen lajikkeiden teknisestä tutkimuksesta.
Viraston saaman kokemuksen perusteella on kuitenkin
tarpeen ottaa huomioon muut 27 artiklassa täsmennetyt
tutkimuskertomukset.
Suurin osa 30 päivän kesäkuuta 1998 jälkeen myönnetyistä yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista on perustunut
päätöksiin, joissa otetaan huomioon muiden viranomaisten kuin viraston vastuulla tehdyt tekniset tutkimukset ja joilla myönnetään oikeuksia hyvin kilpailukykyisillä markkinoilla.
Tämän vuoksi viraston menettelyt on tarpeen
säännönmukaistaa 1 päivästä heinäkuuta 1998 alkaen
sekä säilyttää mahdollisuus soveltaa edelleenkin 27
artiklaa. Asetus (EY) N:o 1239/95 olisi näin ollen
muutettava 1 päivästä heinäkuuta 1998 alkaen.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

227, 1.9.1994, s. 1.
258, 28.10.1995, s. 3.
121, 1.6.1995, s. 37.
62, 13.3.1996, s. 3.

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1239/95 seuraavasti:
1) Korvataan 27 artikla seuraavasti:
”27 artikla
Muut tutkimuskertomukset
1.
Virasto voi pitää riittävänä perusteena päätöksen tekemistä varten tutkimuskertomusta sellaisesta teknisestä tutkimuksesta saaduista tuloksista, jonka toimivaltainen viranomainen on kyseessä olevan lajin osalta toteuttanut tai jota
se on toteuttamassa virallisia tarkoituksia varten jossain
jäsenvaltiossa perusasetuksen 55 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos
— tekniseen tutkimukseen annettu aineisto on täyttänyt
määrän ja laadun suhteen määritellyt vaatimukset perusasetuksen 55 artiklan 4 kohdan mukaisesti, jos tällaisista
vaatimuksista on määrätty,
— tekninen tutkimus on toteutettu siten, että se on hallintoneuvoston toimeksiannon mukainen perusasetuksen
55 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja se on suoritettu
testausta koskevia suuntaviivoja tai yleisiä ohjeita
noudattaen mainitun asetuksen 56 artiklan 2 kohdan
sekä tämän asetuksen 22 ja 23 artiklan mukaisesti,
— virastolla on ollut tilaisuus valvoa kyseessä olevan
teknisen tutkimuksen toteuttamista, ja
— jos lopullinen kertomus ei ole välittömästi saatavilla,
kuhunkin kasvukauteen liittyvät väliaikaiset kertomukset
on jätetty virastolle ennen tutkimuskertomusta.
2.
Jos virasto ei katso 1 kohdassa tarkoitetun tutkimuskertomuksen muodostavan riittävää perustetta päätöksen
tekemistä varten, se voi kuultuaan hakijaa ja kyseessä olevaa
tutkimusvirastoa soveltaa perusasetuksen 55 artiklaa.
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3.
Viraston ja jäsenvaltion toimivaltaisen kansallisen
kasvilajikeviraston on annettava toisilleen hallinnollista apua
pitämällä pyynnöstä saatavilla jo olemassa olevat lajikkeita
koskevat tutkimuskertomukset saman lajikkeen erotettavuuden, yhtenäisyyden ja pysyvyyden arvioimiseksi. Virasto
tai kansallinen kasvilajikevirasto veloittaa tällaisen kertomuksen toimittamisesta toisilleen tietyn summan, josta
kyseessä olevien virastojen kesken on sovittu.

— tekninen tutkimus on toteutettu testausta koskevia suuntaviivoja tai yleisiä ohjeita noudattaen perusasetuksen 56
artiklan 2 kohdan mukaisesti,

4.
Virasto voi pitää riittävänä perusteena päätöksen tekemistä varten tutkimuskertomusta sellaisesta teknisestä tutkimuksesta saaduista tuloksista, joka on toteutettu tai käynnissä virallisia tarkoituksia varten jossain kolmannessa
maassa, joka on uusia kasvilajikkeita suojaavan kansainvälisen liiton (UPOV) jäsen, edellyttäen että tekninen
tutkimus täyttää viraston ja tällaisen kolmannen maan
toimivaltaisen viranomaisen välisessä kirjallisessa sopimuksessa vahvistetut vaatimukset. Näihin vaatimuksiin kuuluvat
vähintään seuraavat:
— 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut
aineistoon liittyvät vaatimukset,

— 1 kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetut
kertomusten saatavuutta koskevat vaatimukset.”

— virastolla on ollut tilaisuus arvioida teknisessä tutkimuksessa käytettävien laitteiden soveltuvuutta asianomaisen
lajin osalta kyseisessä kolmannessa maassa sekä valvoa
kyseessä olevan teknisen tutkimuksen toteuttamista, ja

2) Poistetaan 95 artiklan toinen kohta.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2182/2002,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2002,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
yhteisön tupakka-alan rahaston osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(7)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi komission
hyväksymät tiedotusohjelmat olisi toteutettava tietyn
ajan kuluessa. Alun perin säädetty määräaika saattaa
poikkeustapauksissa osoittautua vaikeaksi noudattaa.
Tämän vuoksi olisi säädettävä mahdollisuudesta pidentää
tietyin edellytyksin kyseistä määräaikaa.

(8)

Jotta tiedotusohjelmien mukaisesti rahoitettavat hankkeet
voidaan valita parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa
hyväksyttyjen hankkeiden toteuttaminen moitteettomasti, olisi säädettävä, että hankkeiden valinnassa komissiota avustaa tieteellis-tekninen komitea. Komissiolla on
oltava mahdollisuus käyttää arvioinnissa riippumattomien asiantuntijoiden palveluja.

(9)

Kunkin rahastosta rahoitettavan tiedotushankkeen toteuttamiseksi moitteettomasti toteuttamisehdot on täsmennettävä komission kanssa tehtävässä sopimuksessa. Jos
sopimuspuoli pyytää ennakkoa, sen on asetettava komissiolle vakuus maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän
soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten
sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1985
annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 1932/1999 (4), III osastossa säädetyin edellytyksin.

(10)

Tiedotusohjelmien tapauksessa olisi vältettävä useamman
kuin yhden toimenpiteen perusteetonta kasautumista
samalle hankkeelle, ja on tarpeen säätää maksujen takaisinperinnästä tietyissä tapauksissa, erityisesti jos havaitaan väärinkäytöksiä.

(11)

Tuotantosuunnan muuttamista koskevien erityistoimien
osalta on syytä määritellä tupakantuottajien tuotantosuunnan muuttamiseen tarkoitetut yksittäiset toimet sekä
yleistä etua koskevat toimet ja tupakantuottajien tuotantosuunnan muuttamismahdollisuuksia koskevat tutkimukset, joille voidaan myöntää rahaston rahoitusta. On
syytä määritellä myös erityyppisten toimien tuensaajat.

(12)

Tuotantosuunnan muuttamista koskevien tukitoimien
tehokkuuden varmistamiseksi on suotavaa määrittää eri
toimille myönnettävien tukien intensiteetti sekä tukien
kokonaismäärä tuottajaa kohti kaikkien toimien osalta.
Rahastosta rahoitettavien investointien tuki-intensiteetti
on vahvistettava riittävän houkuttelevalle tasolle, jotta
kannustettaisiin tuottajia käyttämään hyväkseen mahdollisuus tuotantosuunnan muuttamiseksi, erityisesti koska
tuotantosuunnan muuttaminen merkitsee huomattavia
muutoksia tilan tuotantojärjestelmässä.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2075/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 546/2002 (2), ja erityisesti sen 14 a
artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Yhteisön tupakka-alan rahaston perustamista koskeva
asetuksen (ETY) N:o 2075/92 13 artikla on muutettu
asetuksella (EY) N:o 546/2002. Muutokset koskevat
rahaston toiminta-aloja. Sen vuoksi on syytä antaa
kyseisen säännöksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Olisi toisaalta rahoitettava tupakoinnin vastaisia toimia
ja pyrittävä erityisesti lisäämään yleisön tietämystä
tupakan käytön haittavaikutuksista. Toisaalta on syytä
rahoittaa tupakantuottajien tuotantosuunnan muuttamista koskevia erityistoimia yhdessä kiintiöiden takaisinosto-ohjelman kanssa sekä tutkimuksia, jotka koskevat
tuottajien mahdollisuuksia muuttaa tuotantosuunta
muihin viljelykasveihin ja muuhun toimintaan.

(3)

On aiheellista jakaa määrärahat soveltuvalla tavalla
rahaston kahden päätavoitteen kesken. Ne ovat tiedotus
ja tuotantosuunnan muuttaminen. Jos määrärahoja ei
kuitenkaan käytetä kokonaan jompaankumpaan näistä
tavoitteista, määrärahojen jakoa tavoitteiden kesken olisi
tarkistettava.

(4)

Tupakka-alan rahaston rahoitus saadaan pidättämällä
tietty osa tupakantuottajille myönnetyistä palkkioista, ja
sen vuoksi on perusteltua säätää, että julkinen tuki
maksetaan kokonaisuudessaan rahastossa olevista
yhteisön omista varoista.

(5)

Tiedotusohjelmien tapauksessa käytettävissä menettelyissä tehtävät ehdotukset olisi voitava arvioida parhaan
mahdollisen valinnan mahdollistavin perustein. On myös
syytä säätää mahdollisuudesta toteuttaa hankkeita komission aloitteesta ja sen lukuun. Soveltuvimmat keinot sitä
varten lienevät tapauksen mukaan ehdotuspyyntö tai
julkiset hankintamenettelyt.

(6)

Olisi vahvistettava perusteet, joilla luonnolliset tai
oikeushenkilöt voivat jättää ehdotuksia tiedotusohjelmiksi.

(1) EYVL L 215, 30.7.1992, s. 70.
(2) EYVL L 84, 28.3.2002, s. 4.

(3) EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.
(4) EYVL L 240, 10.9.1999, s. 11.
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Rahaston on taattava tuen myöntäminen tuottajien
tuotantosuunnan muuttamiseen koko yhteisön alueella
ja toimittava yhdessä kiintiöiden takaisinosto-ohjelman
kanssa. Sen vuoksi on suotavaa määritellä rahaston
varojen jakaminen tuottajajäsenvaltioiden kesken. Jotta
voidaan ottaa huomioon tuotannosta luopumisen todellinen tilanne eri jäsenvaltioissa, on myös suotavaa säätää
varojen toisesta jakamisesta, joka perustuu saatuihin
tukihakemuksiin.

Jotta voidaan taata tupakantuottajien tuotantosuunnan
muuttamiseksi tarkoitettujen tukien puitteet, tuottajajäsenvaltioiden on vahvistettava ohjelma. Sen vuoksi on
suotavaa määritellä kyseisten ohjelmien sisältö, erityisesti
hankkeiden valintaa koskevat toimintalinjat ja valintaperusteet, sekä säätää jäsenvaltioiden velvollisuudesta
ilmoittaa komissiolle ohjelmien vuosittaista edistymistä
koskevasta seurannasta.

On vältettävä sitä, että tupakka-alan rahastosta ja muista
tukijärjestelmistä myönnetään päällekkäistä rahoitusta
samalle hankkeelle. Lisäksi on helpotettava niiden tupakantuottajien päätöksentekoa, jotka haluavat luopua
tuotannosta. On suotavaa säätää edellytykset, joilla tukihakemukselle voidaan myöntää tukea tupakka-alan
rahastosta, sekä mahdollisuudesta hakea kyseiselle hankkeelle tukea jostain muusta järjestelmästä, jos tupakkaalan rahaston varat on käytetty. On myös syytä määritellä toteutettavat tarkastukset sekä sovellettavat seuraamukset.

L 331/17

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteisön tupakka-alan rahaston,
jäljempänä ’rahasto’, rahoituksen edellytykset asetuksen (ETY)
N:o 2075/92 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kahden
toiminta-alan toimille, jotka toteutetaan tiedotusohjelmina ja
tuotantosuunnan muuttamista koskevina toimina.

2 artikla
Kummankin 1 artiklassa tarkoitetun toiminta-alan menot voivat
olla 50 prosenttia rahaston kokonaismäärärahoista.
Jos toisessa näistä ryhmistä ei käytettävissä olevia määrärahoja
käytetä kokonaan, komissio jakaa kyseiset määrät toiselle
ryhmälle sillä edellytyksellä, että kyseisellä toisella ryhmällä on
ylimääräisiä tukikelpoisia hankkeita.

II LUKU
TIEDOTUSOHJELMAT

3 artikla
1. Rahastosta rahoitettavien tiedotusohjelmien tarkoituksena
on lisätä yleisön tietämystä tupakan kaikkien käyttömuotojen
haittavaikutuksista.

(16)

Jotta jäsenvaltioilla olisi riittävästi aikaa laatia tuotantosuunnan muuttamista koskevien toimien alustavat rahoitussuunnitelmat vuodeksi 2003, on syytä siirtää näille
alustaville suunnitelmille kyseiseksi vuodeksi säädettyä
viimeistä ilmoituspäivää komissiolle sekä siitä johtuen
päivää, joka koskee varojen lopullista jakamista jäsenvaltioiden kesken.

2. Ohjelmat koostuvat hankkeista, jotka koskevat tiedotusta
ja koulutusta sekä tietojen keruuta ja tutkimuksia. Kyseessä
olevat hankkeet koskevat erityisesti seuraavia näkökohtia:
a) yleisön tietämyksen lisäämistä tupakoinnin haittavaikutuksista, passiivinen tupakointi mukaan luettuna;
b) tupakan käytön haittavaikutuksia koskevien viestien sisällön
ja tiedotusmenetelmien tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden lisäämistä kielen tai kuvien avulla;

(17)

On syytä kumota ja korvata neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2075/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä yhteisön tupakka-alan tutkimus- ja tiedotusrahaston osalta 25 päivänä heinäkuuta 2000 annettu
komission asetus (EY) N:o 1648/2000 (1). Kyseisen
asetuksen säännöksiä voidaan kuitenkin vielä soveltaa
ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksyttyihin
hankkeisiin.

c) tupakoinnin estämistä ja lopettamista;
d) edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitetuilla toiminta-aloilla
saatujen tulosten toimittamista kansallisille viranomaisille ja
asianomaisille aloille.

4 artikla
1. Rahaston hallinnosta tiedotusohjelmien osalta huolehtii
komissio tieteellis-teknisen komitean avustuksella.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tupakan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

(1) EYVL L 189, 27.7.2000, s. 9.

2. Tieteellis-teknisessä komiteassa on yhdeksän komission
nimittämää jäsentä. Komissio huolehtii komitean puheenjohtajuudesta. Komissio valvoo, että komitean jäsenet ovat riippumattomia niille esitettyjen hankkeiden suhteen.
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5 artikla
Hankkeiden osalta järjestetään tapauksen mukaan Euroopan
yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa julkaistava ehdotuspyyntö
tai tarjouskilpailumenettely ilmoituksessa esitetyssä määräajassa
ja alalla sovellettavien säännösten mukaisesti.

6 artikla
1.
Hankkeita voi esittää jokainen yhteisöön sijoittautunut
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö;
a) jolla on huomattavaa asiantuntemusta ja vähintään viiden
vuoden työkokemus kyseiseltä alalta;
b) joka sitoutuu rahoittamaan vähintään 25 prosenttia
hankkeen kokonaiskustannuksista omilla varoillaan. Komission aloitteesta ja sen lukuun toteutettavien hankkeiden
kokonaiskustannukset rahoitetaan kuitenkin rahastosta 100prosenttisesti;
c) joka sitoutuu toteuttamaan ehdotetun ohjelman vahvistetussa määräajassa;
d) joka suostuu toimittamaan säännöllisiä välikertomuksia
töiden edistymisestä;
e) joka suostuu siihen, että hänen kirjanpitonsa sekä muut
kustannustositteensa ovat komission käytettävissä tarkastusta varten;
f) joka hyväksyy 9, 10 ja 11 artiklassa esitetyt ehdot.
2.
Hankkeet voidaan toteuttaa yksivuotisina ja niitä voidaan
tarvittaessa jatkaa, mutta ne eivät kuitenkaan saa kestää yli
viittä vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta.

c) hankkeilla on oltava vankka metodologia ja tieteellinen
perusta; niiden on oltava innovatiivisia ja niissä on otettava
huomioon aiemmissa ja nykyisissä kansallisissa tai yhteisön
ohjelmissa tehty työ ja saadut kokemukset, jotta vältetään
kaksinkertaisen rahoituksen riski yhteisön määrärahoista;
d) hankkeilla on tapauksen mukaan puolueettomasti ja tehokkaasti lisättävä yleisön tietämystä tupakan käytön haitallisista terveysvaikutuksista, pyrittävä keräämään ja analysoimaan asianmukaisia epidemiologisia tietoja tai voitava
toteuttaa nopeasti konkreettisia ehkäisytoimia;
e) sopimuspuolten on varmistettava, että niiden hankkeiden
tulokset julkaistaan tunnustetuissa tieteellisissä julkaisuissa
ja/tai esitellään kansainvälisissä konferensseissa;
f) etusija annetaan hankkeille, jotka koskevat koko yhteisöä ja
jotka tulevat tunnustetuilta ja/tai kansallisten tai alueellisten
terveysviranomaisten nimenomaista tukea saavilta kansanterveysjärjestöiltä.

2. Komissio toimittaa kyseisen arvioinnin perusteella 4 artiklassa tarkoitetulle tieteellis-tekniselle komitealle luettelon rahoituskelpoisista hankkeista. Komitea antaa tästä luettelosta
lausunnon.

3. Komissio toimittaa tieteellis-tekniselle komitealle myös
tarjouskilpailumenettelyssä komission aloitteesta ja lukuun
toteuttavat rahoituskelpoiset hankkeet. Komitea antaa näistä
hankkeista lausunnon.

4. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 646/
96/EY (1) 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti komissio ilmoittaa
mainitun päätöksen 5 artiklassa tarkoitetulle komitealle rahoituskelpoiset hankkeet ja liittää niihin tieteellis-teknisen komitean lausunnon.

Toteuttamiselle asetettua määräaikaa voidaan kuitenkin
pidentää, jos asianomainen pyytää sitä komissiolta ja todistaa
samalla, ettei hän itsestään riippumattomien poikkeuksellisten
olosuhteiden vuoksi kykene noudattamaan alun perin vahvistettua määräaikaa.

7 artikla
1.
Ehdotuspyynnön johdosta saadut hankkeet arvioi komission valitsema riippumattomien asiantuntijoiden ryhmä. Hankkeita arvioitaessa on otettava huomioon seuraavaa:

7.12.2002

8 artikla

1. Komissio valitsee 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun
lausunnon perusteella hankkeet ja päättää rahaston rahoituksen
myöntämisestä niille. Se voi olla hyväksymättä yhtään hanketta.

2. Komissio tekee sopimuksen rahastosta rahoitettaviksi
hyväksytyistä hankkeista. Rahoitettavien hankkeiden luettelo
julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

a) toimet on toteutettava yhteistyössä useaan jäsenvaltioon
sijoittautuneiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden kanssa;
b) hankkeissa on kiinnitettävä erityistä huomiota jäsenvaltioiden kulttuurien ja kielten ominaispiirteisiin, erityisesti
suurelle yleisölle tarkoitetuissa tiedotuskampanjoissa, sekä
riskiryhmiin;

3. Komissio seuraa rahastosta rahoitettavien hankkeiden
toteuttamista. Komissio tiedottaa tehdyistä sopimuksista ja
töiden edistymisestä säännöllisesti tupakan hallintokomitealle.
(1) EYVL L 95, 16.4.1996, s. 9.
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9 artikla
1.
Sopimukset tehdään komission asianmukaisen vakiosopimuksen perusteella, ja tarvittaessa otetaan huomioon kyseiset
eri toimet. Sopimuksissa on mainittava erityisesti
a) mahdollisuus maksaa rahastosta ennakko kahden kuukauden
kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta;
b) niiden hankkeen suoritteiden laatu, jotka vaaditaan
myöhempiä maksusuorituksia varten; myöhemmät maksut
suoritetaan porrastetusti ja vahvistettujen töiden edistymisen
mukaan sekä laskujen ja asianmukaisten tositteiden perusteella;
c) määräaika jäljellä olevan osan maksupyynnön esittämiselle
sopimuksessa vahvistettujen töiden valmistumisen jälkeen
sekä siihen liittyvien suoritteiden laatu; niihin on sisällyttävä
ainakin yhteenveto suoritetuista töistä, asianmukaiset tositteet, tulosten ja niiden hyödyntämismahdollisuuksien
arviointi;
d) 60 päivän enimmäismääräaika maksujen suorittamiselle
rahastosta laskettuna siitä päivästä, jona komissio hyväksyy
hankkeen suoritteet; komissio voi pidentää kyseistä
määräaikaa lisätarkastusten suorittamiseksi.
2.
Sopimuspuolen on asetettava komissiolle rahastosta
maksettavaa ennakkoa koskeva vakuus, joka on 110 prosenttia
kyseisestä ennakosta ja joka asetetaan asetuksen (ETY) N:o
2220/85 III osaston edellytysten mukaisesti. Julkiset laitokset
voidaan kuitenkin vapauttaa tästä velvollisuudesta.
3.
Vakuuden vapauttamisen edellytyksenä on, että kyseisille
toimille myönnetyn tuen loppuerä on maksettu.
4.
Jos ennakkoa on maksettu liikaa, se pidätetään osittain
kyseistä määrää vastaavasti, kunnes perusteettomasti maksettu
määrä on maksettu takaisin.

10 artikla
Rahastosta rahoitusta saaneille hankkeille ei voida myöntää
muuta yhteisön rahoitusta.

L 331/19
III LUKU

TUOTANTOSUUNNAN MUUTTAMISTA KOSKEVAT TOIMET

12 artikla
Rahastosta
rahoitettavat
tuotantosuunnan muuttamista
koskevat toimet sisältävät yksittäisiä erityistoimia tai yleistä etua
koskevia toimia raakatupakan tuottajien tuotantosuunnan
muuttamisen tai työpaikkoja luovien muiden taloudellisten
toimintojen sekä sellaisten tutkimusten alalla, jotka koskevat
raakatupakan tuottajien mahdollisuuksia muuttaa tuotantosuunta muihin kasvilajeihin tai muihin toimintoihin.

13 artikla
Tupakantuottajien tuotantosuunnan muuttamista koskevilla
yksittäistoimilla tarkoitetaan seuraavia toimia:
a) tuotannon suuntaamista muihin viljelykasveihin, muiden
maataloustuotteiden kuin tupakan laadun parantamista sekä
maatilan toimintojen monipuolistamisen kannustusta;
b) tuottajien koulutusta, joka liittyy muun kuin tupakan
tuotantoon tähtääviin uusiin maatalouden tuotantosuuntiin;
c) muiden laadukkaiden tuotteiden kuin tupakkatuotteiden
kaupan pitämistä koskevien rakenteiden luomista sekä
palveluiden luomista maaseudun elinkeinoja ja väestöä
varten, maatalouden tai sitä lähellä olevien alojen toimintojen monipuolistamista työpaikkojen ja vaihtoehtoisten
tulonlähteiden luomiseen tähtäävien erilaisten toimien
kehittämiseksi sekä muun muassa matkailuun ja käsiteollisuuteen liittyvien toimien kannustamista.

14 artikla
Yleistä etua koskevilla toimilla ja tutkimuksilla tupakantuottajien mahdollisuuksista muuttaa tuotantosuuntaa tarkoitetaan
seuraavia toimia:
a) tutkimuksia, joiden tarkoituksena on kehittää tupakantuottajien mahdollisuuksia muuttaa tuotantosuuntaa muihin viljelykasveihin tai toimintoihin;
b) uudelleensuuntautumis- ja tukitoimintoja niille tuottajille,
jotka päättävät luopua tupakantuotannosta;
c) esittelyluonteisten innovatiivisten kokeilujen toteuttaminen.

11 artikla
1.
Jos todetaan, että hankkeelle on maksettu rahoitusta
rahastosta perusteettomasti, komissio perii edunsaajille
maksetut määrät takaisin korkoineen maksupäivän ja tosiasiallisen takaisinmaksun väliseltä ajalta.
Korko on Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä joka kuukauden
ensimmäisenä työpäivänä julkaistava Euroopan keskuspankin
euromääräisiin operaatioihin soveltama korko.
2.
Takaisinperityt määrät ja korot on maksettava komissiolle, ja ne vähennetään Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahastosta rahoitetuista tupakka-alan menoista.

Näihin toimiin voi liittyä tulosten levittämistä ja niistä tiedottamista koskevia toimia.

15 artikla
1. Edellä olevassa 13 artiklassa tarkoitettujen toimien tuensaajia ovat tupakantuottajat, jotka ovat liittyneet asetuksen
(ETY) N:o 2075/92 14 artiklan 1 kohdassa säädettyyn takaisinosto-ohjelmaan satovuodesta 2002 ja joiden lopullisesti takaisinostettu kiintiö on vähintään 500 kilogrammaa.
Mahdollisuus esittää hakemus tuen saamiseksi rahastosta on
rajoitettu ensimmäiseen vuoteen, jona tuensaajalla ei enää ole
kiintiötä.
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2.
Edellä olevassa 14 artiklassa tarkoitettujen toimien tuensaajia ovat
a) tuotantoalueiden viranomaiset;
b) jäsenvaltioiden nimeämät maatalouden ja maaseudun elinkeinojen tutkimusta harjoittavat julkiset virastot.

7.12.2002

vahvistaa ennen kunkin vuoden 31 päivää toukokuuta varojen
lopullisen jakamisen niiden jäsenvaltioiden kesken, joiden
saamien tukihakemusten yhteismäärä ylittää niiden 2 kohdan
mukaisesti vahvistetun kokonaismäärärahan. Tämä lopullinen
jako vahvistetaan suhteessa 2 kohdan mukaisesti vahvistettuun
alustavaan jakoon.

16 artikla

18 artikla

1.
Tämän luvun mukaisesti myönnettävän yhteisön tuen
kokonaismäärä voi olla

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 13 ja 14 artiklassa tarkoitettuihin toimiin liittyvät ohjelmat.

— 75 prosenttia 13 artiklan a ja c alakohdassa tarkoitettujen
toimien tukikelpoisista kustannuksista,

Ohjelmiin on sisällyttävä:

— 100 prosenttia 13 artiklan b alakohdassa ja 14 artiklassa
tarkoitettujen toimien tukikelpoisista kustannuksista.
2.
Yhteisön tukien kokonaismäärä tuottajaa kohti kaikkien
13 artiklassa tarkoitettujen toimien osalta vahvistetaan seuraavasti:
a) kolme kertaa tuottajalta takaisinostetun raakatupakkakiintiön vuosittaisen palkkion määrä, enintään 10 tonniin
asti;

a) määrällinen kuvaus tupakka-alan nykytilanteesta ja tuotantosuunnan muuttamista koskevien toimien suuntaviivat,
kyseessä olevat maatilat sekä tuotantoalueiden sosioekonominen tilanne, erityisesti työllisyyden ja kehitysmahdollisuuksien osalta;
b) kuvaus ehdotetusta strategiasta, sen määrälliset tavoitteet ja
tupakan tuotantosuunnan muuttamiseen käytettävät toimintalinjat;

b) kaksi kertaa tuottajalta takaisinostetun raakatupakkakiintiön
vuosittaisen palkkion määrä, 10 tonnista 40 tonniin;

c) arvio, josta käyvät ilmi toivotut taloudelliset, ympäristölliset
ja sosiaaliset vaikutukset, työllisyysvaikutus mukaan luettuna;

c) tuottajalta takaisinostetun raakatupakkakiintiön vuosittaisen
palkkion määrä, 40 tonnia ylittäviltä määriltä.

d) rahoitusta koskeva yleinen edustava taulukko;

3.
Yhteisön tukien kokonaismäärä tuottajaa kohti kaikkien
13 artiklassa tarkoitettujen toimien osalta saa olla enintään
300 000 euroa. Niiden toimien osalta, jotka eivät kuulu perustamissopimuksen liitteessä I tarkoitettujen tuotteiden tuotantoon, kaupan pitämiseen ja jalostukseen, yhteisön tuki tuottajaa
kohti saa kuitenkin olla yhteensä enintään 100 000 euroa.

17 artikla
1.
Yhteisön rahoitusosuus edustaa 13 ja 14 artiklassa tarkoitettujen toimien koko julkista tukea.
2.
Komissio vahvistaa asetuksen (ETY) N:o 2075/92 23
artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ennen kunkin
vuoden 15 päivää helmikuuta tämän asetuksen 13 ja 14 artiklassa tarkoitetuille toimille myönnettävien rahaston varojen
alustavan jaon jäsenvaltioiden kesken seuraavien perusteiden
mukaan:
— 90 prosenttia lopullisesti takaisinostettujen kiintiöiden
perusteella,
— 10 prosenttia kansallisen takuukynnyksen perusteella.
Saadun kokemuksen perusteella komissio tarkastelee uudelleen
ensimmäisessä alakohdassa säädettyjä prosenttiosuuksia.
3.
Jäsenvaltioiden on määriteltävä ja ilmoitettava komissiolle
ennen kunkin vuoden 31 päivää maaliskuuta jätettyjä tukihakemuksia koskevien toimien alustavat rahoitussuunnitelmat.
4.
Jos 3 kohdassa tarkoitetuista tiedoista ilmenee, että osaa
yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle myönnetyistä varoista ei
tulla käyttämään, koska tukihakemuksia ei ole jätetty, komissio

e) kuvaus ohjelmien toteuttamista varten suunnitelluista
toimenpiteistä, erityisesti tarkastuksiin liittyvät järjestelyt;
f) niiden hankkeiden valintaperusteiden määrittely, joille
haetaan tukea.
2. Jäsenvaltioiden on säädettävä 1 kohdassa tarkoitettujen
ohjelmien täytäntöönpanemiseksi tarvittavat kansalliset
säännökset, hankkeiden hyväksymismenettely mukaan luettuna,
ja nimitettävä täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset viranomaiset.
3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennen kunkin
vuoden 31 päivää maaliskuuta kattava kertomus ohjelmien
edistymisestä edellisen vuoden 1 päivän tammikuuta ja 31
päivän joulukuuta välisenä aikana.

19 artikla
1. Edellä 13 ja 14 artiklan mukaista tukea hakevan on allekirjoitettava ilmoitus, jossa sitoudutaan olemaan hakematta
tukea jossakin toisessa tukijärjestelmässä. Hakija vapautuu
kuitenkin sitoumuksestaan, jos rahaston hänen hankettaan
koskevasta rahoituksesta tehdään lopullinen hylkäämispäätös.
2. Edellä olevassa 1 kohdassa säädetyn sitoumuksen noudattamatta jättämisestä seuraa
— asetuksen (ETY) N:o 2075/92 14 artiklassa säädettyjen
takaisinostokiintiöiden oikeuksien menettäminen,
— tämän asetuksen 13 ja 14 artiklassa tarkoitetuille tukitoimille myönnetyn tuen menettäminen.
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20 artikla

24 artikla

1.
Jäsenvaltioiden on luotava komission laatimien yhteisten
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti tietokoneavusteinen
rekisteri, johon sisältyvät kaikki tämän luvun mukaisesti rahoitettujen hankkeiden tiedot. Tietojen on oltava komission
käytettävissä.

Kunkin jäsenvaltion yhden varainhoitovuoden osalta tosiasiallisesti toteutuneet ja ilmoitetut menot rahoitetaan ainoastaan
niiden 23 artiklan mukaisesti komissiolle tiedoksi annettujen
määrien rajoissa, jos kyseiset määrät eivät kokonaisuudessaan
ylitä jäsenvaltiolle 17 artiklan mukaisesti myönnettyjä määrärahoja.

2.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 1 kohdan
mukaisesti kerätyt tiedot ovat yhteisön tai jäsenvaltioiden
muiden
luonteeltaan
rakennepoliittisten
tukiohjelmien
täytäntöönpanosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten
käytettävissä.
3.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että tämän luvun säännösten noudattamista valvotaan tehokkaasti, erityisesti hallinnollisin ja paikalla
tehtävin tarkastuksin. Näillä toimenpiteillä on varmistettava
erityisesti, että tämän luvun mukaisesti rahoitetuille hankkeille
ei ole myönnetty tukea muista tukijärjestelmistä.
4.
Edellä 3 kohdassa tarkoitetut tarkastukset koskevat
kaikkia rahastosta rahoitettuja hankkeita.

21 artikla
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle 18, 19 ja
20 artiklan mukaisesti toteuttamansa toimenpiteet.

25 artikla
Jäsenvaltioiden on säilytettävä tämän luvun mukaisesti rekisteröidyt tiedot vähintään 10 vuotta tietojen rekisteröinnistä.

IV LUKU
SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

26 artikla
Poiketen siitä, mitä 17 artiklan 3 kohdassa säädetään, satovuoden 2002 takaisinosto-ohjelmaa varten jätettyihin tukihakemuksiin liittyviä toimia koskevien alustavien rahoitussuunnitelmien viimeistä ilmoituspäivää siirretään 31 päivästä maaliskuuta 2003 31 päivään toukokuuta 2003, ja siitä johtuen
mainitun artiklan 4 kohdassa tarkoitettu päivämäärä 31 päivä
toukokuuta 2003 siirretään 30 päivään kesäkuuta 2003.

22 artikla
1.
Hankkeet on toteutettava kahden vuoden kuluessa
päivästä, jona jäsenvaltio ilmoittaa tuensaajalle hankkeen
hyväksymisestä.
2.
Tuki maksetaan, kun kyseessä olevan toimenpiteen toteuttaminen on varmistettu, ja viimeistään kolmen vuoden kuluessa
siitä päivästä, jona jäsenvaltio ilmoittaa tuensaajalle tuen hyväksymisestä.
3.
Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot
voivat säätää, että tuki maksetaan ennakolta, jos
a) hanke on aloitettu;
b) tuensaaja on asettanut vakuuden, joka on 120 prosenttia
ennakosta. Julkiset virastot voidaan kuitenkin vapauttaa tästä
velvollisuudesta.
Sovellettaessa asetusta (ETY) N:o 2220/85 velvollisuus
koskee kyseessä olevan hankkeen toteuttamista 1 kohdassa
vahvistetun määräajan kuluessa.

23 artikla

27 artikla
Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä raakatupakka-alan palkkiojärjestelmän, tuotantokiintiöiden sekä tuottajaryhmittymille
myönnettävän erityistuen osalta 22 päivänä joulukuuta 1998
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2848/98 (2) 18 ja 20
artiklan mukaisesti tuottajille maksettavasta palkkiosta ja jäsenvaltioiden jalostusyrityksille maksamasta korvauksesta vähennetään maksuhetkellä asetuksen (ETY) N:o 2075/92 13 artiklan
1 kohdassa tarkoitettu pidätys.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava vähennetty määrä Euroopan
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta rahoitettaviin
menoihin.

28 artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 1648/2000. Kyseisen asetuksen
säännöksiä sovelletaan kuitenkin ennen tämän asetuksen
voimaantuloa hyväksyttyihin hankkeisiin.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kyseisen varainhoitovuoden
aikana tuotantosuunnan muuttamista koskevista toimista tosiasiallisesti aiheutuneet menot viimeistään kyseisen varainhoitovuoden viimeisessä menoilmoituksessa komission asetuksen
(EY) N:o 296/96 (1) 3 artiklan mukaisesti.

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

(1) EYVL L 39, 17.2.1996, s. 5.

(2) EYVL L 358, 31.12.1998, s. 17.

29 artikla
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

7.12.2002
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2183/2002,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2002,
asetuksessa (EY) N:o 1895/2002 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua Briisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Erityisesti asetuksen (ETY) N:o 2692/89 2 ja 3 artiklassa
säädetyt arviointiperusteet huomioon ottaen tuen
enimmäismäärää ei ole aiheellista vahvistaa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 411/2002 (2), ja erityisesti sen
10 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon Réunionin riisitoimituksiin liittyvistä yksityiskohtaisista soveltamista koskevista säännöistä 6 päivänä syyskuuta 1989 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2692/
89 (3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
1453/1999 (4), ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
5

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1895/2002 ( ) avataan
tarjouskilpailu Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen
esikuoritun riisin tuen määrittämistä varten.

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 2692/89 9 artiklan mukaisesti
komissio voi päättää jätettyjen tarjousten perusteella
asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen olla ratkaisematta tarjouskilpailua.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 1895/2002 tarkoitettu Réunioniin toimitettavan CN-koodiin 1006 20 98 kuuluvan pitkäjyväisen
esikuoritun B-riisin tukea koskeva tarjouskilpailu jätetään
ratkaisematta 2.—5. joulukuuta 2002 välisenä aikana jätettyjen
tarjousten osalta.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
287, 25.10.2002, s. 5.
61, 7.3.1975, s. 25.
299, 1.11.2002, s. 18.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2184/2002,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2002,
tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen
vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1896/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 411/2002 (2), ja erityisesti sen
13 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1896/2002 (3) avataan
riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2)

Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1948/2002 (5), 5 artiklan mukaan komissio voi
asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen
vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava
huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 3072/95 13
artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan
niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset
ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 1896/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun
lyhytjyväisen riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 2 ja 5
päivän joulukuuta 2002 välisenä aikana jätettyjen tarjousten
perusteella 152,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
287, 25.10.2002, s. 5.
61, 7.3.1975, s. 25.
299, 1.11.2002, s. 18.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2185/2002,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2002,
tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan
hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002
tarkoitetun tarjouskilpailun osana
(3)

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 411/2002 (2), ja erityisesti sen
13 artiklan 3 kohdan,

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

3

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1897/2002 ( ) avataan
riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2)

Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1948/2002 (5), 5 artiklan mukaan komissio voi
asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen
vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava
huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 3072/95 13
artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan
niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset
ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat.

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun
keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen Ariisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 2.—5. joulukuuta
2002 välisenä aikana jätettyjen tarjousten perusteella
160,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
287, 25.10.2002, s. 8.
61, 7.3.1975, s. 25.
299, 1.11.2002, s. 18.

L 331/26

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

7.12.2002

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2186/2002,
annettu 6 päivänä joulukuuta 2002,
tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen
vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisten
riisimarkkinoiden tämänhetkiseen tilanteeseen seuraa,
että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa
tarkoitettu määrä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 411/2002 (2), ja erityisesti sen
13 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1898/2002 (3) avataan
riisin vientitukea koskeva tarjouskilpailu.

(2)

Komission asetuksen (ETY) N:o 584/75 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1948/2002 (5), 5 artiklan mukaan komissio voi
asetuksen (EY) N:o 3072/95 22 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen
vahvistamisesta. Tässä vahvistamisessa on otettava
huomioon erityisesti asetuksen (EY) N:o 3072/95 13
artiklassa säädetyt perusteet. Tarjouskilpailu ratkaistaan
niiden tarjouksen tekijöiden hyväksi, joiden tarjoukset
ovat enimmäisvientituen suuruiset tai sitä alhaisemmat.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 1898/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun
osana tiettyihin kolmansiin maihin vietävän pitkäjyväisen kokonaan hiotun B-riisin enimmäisvientitueksi vahvistetaan 2 ja 5
päivän joulukuuta 2002 välisenä aikana jätettyjen tarjousten
perusteella 257,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
287, 25.10.2002, s. 11.
61, 7.3.1975, s. 25.
299, 1.11.2002, s. 18.
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NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/92/EY,
annettu 3 päivänä joulukuuta 2002,
direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta luvan antamismahdollisuuden jatkamiseksi jäsenvaltioille
soveltaa alennettuja arvonlisäverokantoja tiettyihin erityisen työvaltaisiin palveluihin
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

liittyvine ehdotuksineen lopullisen päätöksen tekemiseksi
erityisen työvaltaisiin palveluihin sovellettavasta verokannasta.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 93 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

(4)

Ottaen huomioon kansallisten kertomusten kattavaan ja
perusteelliseen arviointiin vaadittava aika, kyseiselle
toimenpiteelle direktiivissä 77/388/ETY säädetyn soveltamisajan enimmäiskestoa on tarpeen jatkaa.

(5)

Tämän vuoksi direktiivi 77/388/ETY olisi muutettava,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä:
yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun neuvoston direktiivin 77/388/
ETY (3) 28 artiklan 6 kohdan mukaan 12 artiklan 3
kohdan a alakohdan kolmannessa alakohdassa säädettyjä
alennettuja arvonlisäverokantoja voidaan soveltaa
enintään 1 päivän tammikuuta 2000 ja 31 päivän joulukuuta 2002 välisen kolmivuotiskauden aikana myös
mainitun direktiivin liitteessä K lueteltuihin erityisen
työvaltaisiin palveluihin.
Luvan antamisesta jäsenvaltioille soveltaa alennettua
arvonlisäverokantaa tiettyihin erityisen työvaltaisiin
palveluihin direktiivin 77/388/ETY 28 artiklan 6
kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti 28 päivänä
helmikuuta 2000 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2000/
185/EY (4) annetaan tietyille jäsenvaltioille lupa soveltaa
31 päivään joulukuuta 2002 alennettua arvonlisäverokantaa tiettyihin erityisen työvaltaisiin palveluihin, joiden
osalta ne ovat tätä pyytäneet.
Niiden kertomusten pohjalta, jotka alennettua verokantaa soveltaneiden jäsenvaltioiden on laadittava ennen
1 päivää lokakuuta 2002, komission on annettava ennen
31 päivää joulukuuta 2002 Euroopan parlamentille ja
neuvostolle kokonaisarviointikertomus tarvittaessa siihen

(1) Lausunto annettu 20. marraskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) Lausunto annettu 24. lokakuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(3) EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 2002/38/EY (EYVL L 128,
15.5.2002, s. 41).
4
( ) EYVL L 59, 4.3.2000, s. 10.

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Korvataan direktiivin 77/388/ETY 28 artiklan 6 kohdan 1
alakohdassa ilmaisu ”1 päivän tammikuuta 2000 ja 31 päivän
joulukuuta 2002 välisen kolmivuotiskauden” ilmaisulla ”1
päivän tammikuuta 2000 ja 31 päivän joulukuuta 2003 välisen
nelivuotiskauden”.
2 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
3 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2002.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
T. PEDERSEN
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä joulukuuta 2002,
luvan antamisesta jäsenvaltioille soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa tiettyihin erityisen työvaltaisiin palveluihin direktiivin 77/388/ETY 28 artiklan 6 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti
tehdyn päätöksen 2000/185/EY voimassaoloajan jatkamisesta
(2002/954/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön
yhdenmukaistamisesta — yhteinen arvonlisäverojärjestelmä:
yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta
1977 annetun neuvoston direktiivin 77/388/ETY (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 6 kohdan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:

1 artikla
Muutetaan päätös 2000/185/EY seuraavasti:
1) Korvataan 1 artiklan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu ”1
päivän tammikuuta 2000 ja 31 päivän joulukuuta 2002
välisen kolmivuotiskauden” ilmaisulla ”1 päivän tammikuuta
2000 ja 31 päivän joulukuuta 2003 välisen nelivuotiskauden”.

Belgia, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Luxemburg,
Alankomaat, Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta
saivat neuvoston päätöksellä 2000/185/EY (2) luvan alennetun arvonlisäverokannan soveltamiseen 31 päivään
joulukuuta 2002 niihin erityisen työvaltaisiin palveluihin, joiden osalta ne olivat lupaa pyytäneet.

2) Korvataan 3 artiklan toisessa kohdassa ilmaisu ”31 päivään
joulukuuta 2002” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2003”.

(2)

Niiden kertomusten pohjalta, jotka alennettua verokantaa soveltaneiden jäsenvaltioiden on laadittava ennen
1 päivää lokakuuta 2002, komission on annettava ennen
31 päivää joulukuuta 2002 Euroopan parlamentille ja
neuvostolle kokonaisarviointikertomus tarvittaessa siihen
liittyvine ehdotuksineen lopullisen päätöksen tekemiseksi
erityisen työvaltaisiin palveluihin sovellettavasta verokannasta.

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Helleenien
tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle,
Italian tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Portugalin tasavallalle ja Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

(3)

Ottaen huomioon kansallisten kertomusten kattavaan ja
perusteelliseen arviointiin vaadittava aika, kyseiselle
toimenpiteelle direktiivissä 77/388/ETY säädettyä soveltamisajan enimmäiskestoa on jatkettu.

(1)

(4)

Olisi jatkettava
soveltamisaikaa,

myös

päätöksen

2000/185/EY

(1) EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 2002/38/EY (EYVL L 128,
15.5.2002, s. 41).
2
( ) EYVL L 59, 4.3.2000, s. 10.

2 artikla

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2002.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
T. PEDERSEN

