Euroopan yhteisöjen

virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 358
45. vuosikerta
31. joulukuuta 2002

Lainsäädäntö

Suomenkielinen laitos

Sisältö

I


Säädökset, jotka on julkaistava

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2367/2002/EY, tehty 16 päivänä
joulukuuta 2002, yhteisön tilasto-ohjelmasta vuosiksi 2003—2007 (1) ....................

1



Neuvoston asetus (EY) N:o 2368/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä ........................................................................................... 28



Neuvoston asetus (EY) N:o 2369/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta ............................. 49



Neuvoston asetus (EY) N:o 2370/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, kalastusalusten romuttamista koskevasta yhteisön kiireellisestä toimenpiteestä ............. 57



Neuvoston asetus (EY) N:o 2371/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä
kalastuspolitiikassa ............................................................................................ 59



Neuvoston asetus (EY) N:o 2372/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, erityistoimenpiteistä korvauksen myöntämiseksi Espanjan kalastus-, simpukanviljelyja vesiviljelyaloille Prestige-säiliöaluksen öljyvuotojen vuoksi ............................... 81
Komission asetus (EY) N:o 2373/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, tuonnin
kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi ............ 84
Komission asetus (EY) N:o 2374/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, asetuksen
(EY) N:o 668/2001 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän ohran
vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta
3 499 978 tonniin .............................................................................................. 86

(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

Hinta: 26 EUR

FI

(jatkuu kääntöpuolella)

Tämä julkaisu on vuoden 2002 osalta L-sarjan viimeinen.

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden
hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Sisältö (jatkuu)



Komission asetus (EY) N:o 2375/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän
yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta ....................................... 88



Komission asetus (EY) N:o 2376/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta ................................................................................................................ 92



Komission asetus (EY) N:o 2377/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, kolmansista maista tuotavan mallasohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta ....................................................................................................... 95



Komission asetus (EY) N:o 2378/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1249/96
poikkeamisesta ................................................................................................ 101



Komission asetus (EY) N:o 2379/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, Slovakiassa ennen yhteisöön tuontia tehtävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten
kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastustoimien hyväksymisestä ........... 108



Komission asetus (EY) N:o 2380/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta
annetun asetuksen (EY) N:o 883/2001 muuttamisesta .......................................... 117



Komission asetus (EY) N:o 2381/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen
osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta ............................... 119



Komission asetus (EY) N:o 2382/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY)
N:o 94/92 muuttamisesta (1) ............................................................................... 120



Komission asetus (EY) N:o 2383/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999—2003/2004 annetun asetuksen (EY) N:o
2366/98 muuttamisesta ..................................................................................... 122



Komission asetus (EY) N:o 2384/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2019/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä oliivitarhojen säilyttämisen osalta perinteisillä viljelyalueilla annetun
asetuksen (ETY) N:o 2837/93 muuttamisesta ....................................................... 124



Komission asetus (EY) N:o 2385/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnin yhteisön ennakkovalvonnan jatkamisesta ja muuttamisesta ............................ 125
Komission asetus (EY) N:o 2386/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan
tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta .............................................. 128
Komission asetus (EY) N:o 2387/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta .................................................... 130
Komission asetus (EY) N:o 2388/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, viljojen
tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta ............................................... 132

FI

(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

(jatkuu kolmannella kansisivulla)

Sisältö (jatkuu)

Komission asetus (EY) N:o 2389/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta .................. 134
Komission asetus (EY) N:o 2390/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, siirappien
ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta ................................................................................................................. 136
Komission asetus (EY) N:o 2391/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta ..................... 138
Komission asetus (EY) N:o 2392/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla .............................................................................. 139
II

Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Euroopan parlamentti ja neuvosto
2002/1010/EY:


Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 2002,
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta, tehty
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta täydentäen talousarviota
koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä
toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta 7 päivänä marraskuuta 2002
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 3 kohdan mukaisesti ............................................................................. 142
Euroopan keskuspankki
2002/1011/EY:



FI

Euroopan keskuspankin päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, vuonna 2003
liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2002/12) ...... 144

31.12.2002

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

L 358/1

I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 2367/2002/EY,
tehty 16 päivänä joulukuuta 2002,
yhteisön tilasto-ohjelmasta vuosiksi 2003—2007
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

(7)

Tämän vuoksi yhteisön viranomaisten olisi varmistettava,
että tilastot ovat laadukkaita ja vertailukelpoisia.

(8)

Yhteisön tilastojen erityinen laatimistapa edellyttää kehittyvässä yhteisön tilastojärjestelmässä erityisen kiinteää
yhteistyötä, jota tehdään neuvoston päätöksellä 89/382/
ETY, Euratom (5) perustetussa tilasto-ohjelmakomiteassa
järjestelmän mukauttamiseksi etenkin antamalla edellä
tarkoitettujen yhteisön tilastojen tuottamiseksi tarvittavat
säännökset. Tässä yhteydessä otetaan huomioon rasitteet,
joita tietojen antamisesta aiheutuu yrityksille, kotitalouksille tai yksityishenkilöille.

(9)

Yhteisön tilastojen tuottamisesta vastaavat viisivuotiskaudeksi laadittua ohjelmaa koskevan sääntelyn mukaisesti
kansallisella tasolla kansalliset viranomaiset ja yhteisön
tasolla yhteisön viranomainen (Eurostat).

(10)

Edellä asetetun tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan
tiivistä, koordinoitua ja johdonmukaista yhteistyötä
yhteisön viranomaisen Eurostatin ja kansallisten viranomaisten välillä.

(11)

Yhteisön viranomaisen Eurostatin tulisi tätä varten
varmistaa, että erityyppisistä kansallisista viranomaisista
kootaan Euroopan tilastojärjestelmän muodostava koordinoitu verkosto sen takaamiseksi, että Euroopan
unionin politiikkaa varten tarvittavat tilastot ovat saatavilla oikeaan aikaan.

(12)

Komissio voi antaa yksittäisiä tilastotoimia koskevat yksityiskohtaiset täytäntöönpanotoimet tehtäväksi Euroopan
tilastojärjestelmälle, ja komission olisi päätettävä niihin
liittyvistä tavoitteista ja toimenpiteistä.

(13)

Komissiolle annetaan tämä ohjelman täytäntöönpanon
yhteydessä asetuksen (EY) N:o 322/97 mukaisesti lisäksi
suoritettavaksi tiettyjä toimeen- tai täytäntöönpanotehtäviä sellaisina kuin ne on määritelty yksittäisiä tilastotoimia koskevissa säädöksissä.

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 285 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
ovat kuulleet alueiden komiteaa,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (3),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 (4) mukaisesti on laadittava yhteisön tilasto-ohjelma.

(2)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 322/97 vahvistetaan
yhteisön tilastojen tuotannossa noudatettavat periaatteet
ja tätä asetusta sovelletaan tähän päätökseen.

(3)

Talous- ja rahaliitto asettaa merkittäviä vaatimuksia
yhteisön raha-, rahoitus- ja maksutasetilastojen tuotannolle.

(4)

Yhteisön on asetuksen (EY) N:o 322/97 mukaisesti
saatava oikeaan aikaan käyttöönsä jäsenvaltioiden kesken
vertailukelpoisia, ajantasaisia, luotettavia, asianmukaisia
ja mahdollisimman tehokkaasti tuotettuja tilastotietoja
politiikkansa muotoilemista, soveltamista, seurantaa ja
arviointia varten.

(5)

Ajantasaisten, vertailukelpoisten ja hyvälaatuisten tilastotietojen saatavuus on usein edellytyksenä yhteisön politiikan toteuttamiselle.

(6)

Yhteisön tilastotietojen johdonmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi on tarpeen laatia viisivuotiskaudeksi yhteisön tilasto-ohjelma, jossa määritellään
vahvistettujen painopisteiden mukaisesti suunniteltujen
toimien lähestymistavat, pääasialliset alat sekä tavoitteet.

(1) EYVL C 75 E, 26.3.2002, s. 274.
(2) EYVL C 125, 27.5.2002, s. 17.
(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 25. huhtikuuta 2002 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta,
vahvistettu 30. syyskuuta 2002 (EYVL C 275 E, 12.11.2002, s. 1),
ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 20. marraskuuta 2002 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
4
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(5) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.
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Voidaan harkita, voisiko esimerkiksi erityinen
täytäntöönpanoelin hoitaa tietyt nykyisin komission
vastuulla olevat, edellä mainitun kaltaiset tehtävät.

— Euroopan unionin laajentuminen,

(15)

Tietyillä aloilla, joita yhteisön eri politiikat koskevat, on
tärkeää, että tiedot eritellään sukupuolen mukaan.

(16)

Tällä päätöksellä vahvistetaan ohjelman koko keston
ajaksi rahoituspuitteet, jotka talousarviota koskevasta
kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan
parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten
sopimuksen (1) 33 kohdan mukaisesti muodostavat ensisijaisen ohjeen budjettivallan käyttäjälle vuosittaisessa
talousarviomenettelyssä.

Ohjelmalla myös varmistetaan, että tilastollista tukea on jatkossakin saatavilla nykyisillä politiikan aloilla tehtäviä päätöksiä
varten sekä uusista yhteisön poliittisista aloitteista johtuvien
lisävaatimusten täyttämiseksi. Ohjelmassa otetaan huomioon,
että tilastojen painopisteitä ja tuotettujen tilastojen tarpeellisuutta on jatkuvasti tarkistettava, jotta olemassa olevia voimavaroja käytettäisiin parhaalla tavalla ja jotta tietojen antamisesta
aiheutuvat rasitteet olisivat mahdollisimman pienet.

(14)

(17)

Tämän ohjelman perustamista koskevat suuntaviivat on
asetuksen (EY) N:o 322/97 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettu tilasto-ohjelmakomitealle, neuvoston
päätöksellä 91/116/ETY (2) perustetulle Euroopan talousja sosiaalitilastoja käsittelevälle neuvoa-antavalle komitealle sekä neuvoston päätöksellä 91/115/ETY (3) perustetulle raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitealle,

— kilpailukyky, kestävä kehitys ja sosiaalipoliittinen ohjelma.

Lisäksi komissio varmistaa, että tilastot ovat laadukkaita ja
vertailukelpoisia.

3 artikla
Rahoitus
Tämän ohjelman toteuttamisen rahoituspuitteet
2003—2007 ovat 192,5 miljoonaa euroa.

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Tilasto-ohjelman perustaminen
Perustetaan yhteisön tilasto-ohjelma vuosiksi 2003—2007,
jäljempänä ’ohjelma’. Ohjelma sisältyy liitteisiin.
Liitteessä I määritellään kyseisenä ajanjaksona toteutettavaksi
suunniteltujen toimien lähestymistavat, pääasialliset alat ja
tavoitteet sekä esitetään tiivistelmä Euroopan unionin politiikan
tarpeiden kannalta tärkeistä tilastotarpeista. Nämä tarpeet on
jaoteltu perustamissopimukseen sisältyvien osastojen mukaisesti.
Liitteessä II esitetään tiivistelmä Eurostatin työaloista.

2 artikla
Tavoitteet ja politiikan painopisteet
Ohjelma määräytyy seuraavien yhteisön politiikan pääasiallisten
painopisteiden mukaisesti siten, että huomioon otetaan kansallisten viranomaisten ja komission resurssit:

vuosille

Tästä on 150 727 000 euroa on varattu vuosille 2003—2006
ja 41 773 000 euroa vuodelle 2007. Edellä mainittu määrä
41 773 000 euroa katsotaan vahvistetuksi, jos se on vuonna
2007 alkavalla jaksolla voimassa olevien rahoitusnäkymien
mukainen.
Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

4 artikla
Kertomukset
Komissio laatii ja esittää tilasto-ohjelmakomitealle ohjelman
kolmannen täytäntöönpanovuoden kuluessa välikertomuksen
ohjelman edistymisestä.
Ohjelmakauden päättyessä komissio antaa tilasto-ohjelmakomiteaa kuultuaan ohjelman täytäntöönpanosta arviointikertomuksen, jossa se ottaa huomioon riippumattomien asiantuntijoiden näkemykset. Kertomus laaditaan vuoden 2008 loppuun
mennessä ja esitetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5 artikla

— talous- ja rahaliitto,
(1) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.
(2) EYVL L 59, 6.3.1991, s. 21, päätös sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna päätöksellä 97/255/EY (EYVL L 102, 19.4.1997, s. 32).
(3) EYVL L 59, 6.3.1991, s. 19, päätös sellaisena kuin se on muutettuna
päätöksellä 96/174/EY (EYVL L 51, 1.3.1996, s. 48).

Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,
jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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6 artikla
Osoitus
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2002.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

P. COX

M. FISCHER BOEL
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LIITE I
VIISIVUOTINEN TILASTO-OHJELMA: LÄHESTYMISTAVAT
JOHDANTO
1. Tilastotietojen tarve Euroopan unionin politiikassa
EU:n toimielimet ja kansalaiset tarvitsevat tietoja EU:n poliittisten aloitteiden tarpeen ja edistymisen arvioimiseksi.
Hyvälaatuiset tilastotiedot ovat ensisijaisen tärkeitä pyrittäessä vastaamaan tähän tarpeeseen. Eurostatin (Euroopan
yhteisöjen tilastotoimiston) tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa ja jakaa asianmukaisia ja ajantasaisia tilastotietoja lukuisista sosiaali-, talous- ja ympäristöpoliittisista aiheista Euroopan unionin nykyisen ja tulevan politiikan tueksi. Euroopan kehittyvässä sähköisessä toimintaympäristössä (eEurope) tilastotiedot on asetettava saataville käyttäjien haluamassa muodossa ja näiden haluamana ajankohtana. Tänä ohjelmakautena tarvitaan näin ollen lisätoimia, joilla varmistetaan, että kansalaiset saavat käyttöönsä yhä enemmän perustietoa talouden, sosiaalialan ja ympäristöalan kehityksestä EU:ssa. Euroopan tilastojärjestelmän rakenteita ja strategioita on kehitettävä sen varmistamiseksi, että koko
järjestelmä säilyy laadultaan ja tehokkuudeltaan sellaisena tai että se saadaan laadultaan ja tehokkuudeltaan sellaiseksi,
että se vastaa kaikkien käyttäjien tarpeita.
Liitteen rakenne
Tässä liitteessä keskitytään työohjelman perustana oleviin politiikan tarpeisiin, ja se sisältää yhteenvedon Euroopan
tilastotarpeista Euroopan unionin politiikan tarpeiden näkökulmasta tarkasteltuna. Nämä tarpeet on luokiteltu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sisältämien osastojen mukaan.
Kustakin politiikan osastosta annetaan tässä liitteessä seuraavat tiedot:
— viisivuotiskauden aikana toteutettavan tilastotyön pääasialliset tavoitteet kullakin politiikan alalla, erityiset toimintasuunnitelmat sekä kaikki suunnitteilla oleva lainsäädäntö
— kuhunkin osastoon kuuluvia politiikan aloja tukevat tilastotyön osa-alueet toimintoperusteisen johtamismallin
tilastotyönimikkeiden mukaisesti.
2. Täytäntöönpanostrategiat
a) Tavoitteet
Tämän työohjelman täytäntöönpano perustuu Eurostatin toimintasuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja siinä
otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 322/97 10 artiklassa määritelty kustannustehokkuuden periaate. Nämä
tavoitteet ovat:
— palvelujen tuottaminen komissiolle,
— palvelujen tuottaminen muille EU:n toimielimille ja laajemmalle käyttäjäkunnalle,
— osallistuminen yhteisön Euroopan tilastojärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen,
— henkilöstön työmotivaation ja -tyytyväisyyden parantaminen,
— Eurostatin tuotteiden ja sen tarjoamien palvelujen laadun parantaminen,
— sisäisen tuottavuuden parantaminen.
b) Tilastotuotanto
Eurostat ottaa yhteistyössä tilastojärjestelmän toimintaan osallistuvien kumppaniensa kanssa käyttöön tuotantoprosessit, joilla varmistetaan, että Euroopan tilastojen laatu vastaa EU:n poliittisen päätöksenteon asettamia vaatimuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään euroalueen tarpeisiin tuotettaviin tilastoihin.
Eurostat tarkistaa yhdessä Euroopan tilastojärjestelmän toimintaan osallistuvien kumppaneidensa kanssa säännöllisesti, että EU:n ja kansallisen tason tilastotiedot vastaavat EU:n ja kansallisen politiikan asettamia todellisia vaatimuksia ja että nämä kaksi ulottuvuutta muodostavat kaikilta osin yhtenäisen kokonaisuuden.
c) Täytäntöönpanon tehokkuus
Komissio jatkaa työtapojensa arviointia varmistaakseen, että resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti.
Tietyt tilastotyön osa-alueet voidaan katsoa sellaisiksi, että niiden toteutus ja seuranta on tarkoituksenmukaista
antaa toimeenpanoviraston tehtäväksi. Ennen tällaisen toimeenpanoviraston perustamista tehdään kuitenkin perusteellinen analyysi kyseisiä virastoja koskevien neuvoston ja komission säännösten mukaisesti. Euroopan tilastojärjestelmään osallistuvia kumppaneita kuullaan tilasto-ohjelmakomitean kautta, ja niille toimitetaan kaikki tiedot
edellä mainitusta menettelystä.
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d) Ohjelman täytäntöönpano talousarvion näkökulmasta
Tämän ohjelman mukaista tilastotietotuotantoa varten tarkoitetut talousarviovarat määräytyvät vuotuisen talousarviomenettelyn perusteella tämän kuitenkaan vaikuttamatta muiden säädösten mukaisesti käyttöön asetettuihin
talousarviovaroihin. Nämä varat käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
— asetuksessa (EY) N:o 322/97 määriteltyjen tilastojen tuotantoon, johon kuuluu myös tilastotietojärjestelmien ja
niitä varten tarvittavan infrastruktuurin kehittäminen ja ylläpito,
— tukiin, jotka myönnetään Euroopan tilastojärjestelmään osallistuville kumppaneille (Eurostat aikoo tehdä
näiden kumppaneiden kanssa puitesopimukset),
— tekniseen ja hallinnolliseen tukeen sekä muihin tukitoimenpiteisiin.
3. Painopisteet
Tilastotyön painopisteet jaetaan neljään toimintoluokkaan.
a) Yhteisön politiikan tarpeet
Komissio on selvittänyt, millaisia vaatimuksia yhteisön politiikan tärkeimmät osa-alueet asettavat tilastotyölle.
Nämä vaatimukset voidaan tiivistää seuraavasti:
— Talous- ja rahaliitto: kaikki talous- ja rahaliiton kolmatta vaihetta sekä vakaus- ja kasvusopimusta varten tarvittavat tilastotiedot.
— EU:n laajentuminen: sellaisten tilastoindikaattorien käyttöön ottaminen, jotka ovat ensisijaisen tärkeitä liittymisneuvotteluille ja ehdokasmaiden liittymiselle Euroopan tilastojärjestelmään.
— Kilpailukyky, kestävä kehitys ja sosiaalipoliittinen ohjelma: erityisesti työmarkkinoita, ympäristöä, palveluja,
elinoloja, muuttoliikettä sekä eEurope-hanketta koskevat tilastot.
— Avoin koordinointi: parannettuihin menetelmiin ja yhdenmukaistettuun esitystapaan pohjautuvien indikaattorien ja niihin liittyvien tilastojen laatiminen Eurooppa-neuvoston antamien toimeksiantojen mukaisesti.
b) Tärkeimmät hankkeet
Tähän kuuluvat järjestelmän toiminnan varmistamisen kannalta ensisijaiset osa-alueet, joilla sovelletaan vakiintuneita projektijohtamismenetelmiä seuraavasti:
— Infrastruktuuri
Tarkoituksena on Euroopan tilastojärjestelmän toiminnan vakiinnuttaminen yhdentyneessä ja laajentuneessa
Euroopassa. Käyttöön otetaan erilaisia yhteistoimintamuotoja kansallisten tilastolaitosten ja Eurostatin yhteistyötä varten. Tämän EU:n ja jäsenvaltioiden tarpeiden täyttämiseksi tehtävän yhteistyön pääasiallisena perustana ovat kansallisten viranomaisten välinen tietojenvaihto, jäsenvaltioiden erikoistuminen tiettyihin osa-alueisiin sekä joustavuus tilastotietojen keruuhankkeiden käynnistämisessä.
Tarkoituksena on sellaisen järjestelmän luominen, jonka avulla voidaan vastata politiikan muuttuviin tarpeisiin,
sekä tilastoasiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien välisen vuoropuhelun tukeminen, millä pyritään varmistamaan järjestelmän joustavuus sekä tilastotuotteiden asianmukaisuus.
Kehittämällä teknistä infrastruktuuria komission ja jäsenvaltioiden tasolla pyritään varmistamaan, että tuottavuus kasvaa, että tietojen antamisesta aiheutuvat rasitteet vähenevät ja että tilastotiedot ovat entistä helpommin
käyttäjien saatavilla.
Yhteistyö ja synergia yhteisön ja kansallisen tason toiminnan välillä varmistetaan Eurostatin osallistumisella
eCommission- ja eEurope-aloitteisiin, Euroopan tilastojärjestelmän mahdollisuudella hyödyntää T & K-ohjelmia
ja hallintojen välistä telemaattista tietojenvaihtoa (IDA) koskevalla ohjelmalla.
Yhteisön tilastojen laadunvarmistus ja tieteellinen pohja perustuu käytännön tilastotyötä tekevien ja tilastotieteilijöiden väliseen tiiviiseen yhteistyöhön.
— Erityishankkeet
Uutta taloutta koskevat tilastot, joihin kuuluvat myös tietoyhteiskuntaa ja innovaatiotoimintaa koskevat
tilastot.
Tutkimusta ja kehittämistä koskevat tilastot, joihin kuuluu myös kansallisten TTK-politiikkojen vertaisanalyysi.
Lyhyen aikavälin tilastot
Kestävän kehityksen politiikkaa tukevat indikaattorit
Sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä koskevat indikaattorit.
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c) Tilastollinen tuki nykyisille politiikan aloille
Tähän kuuluu sellaisten tilastotoimien jatkaminen, joilla tuetaan yhteisön politiikan nykyisiä aloja, kuten maataloutta, aluepolitiikkaa ja ulkomaankauppaa.

d) Muut alat
Näihin aloihin kuuluvat muut kuin edellä mainitut alat, joilta on kerättävä tilastotietoja politiikan tarpeisiin.
Eurostat määrittää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tilasto-ohjelmakomiteassa sekä raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomiteassa, miten laajalti ja millaista tietoa edellä mainittujen painopisteiden toimista kerätään. Tässä yhteydessä
noudatetaan yhteisön tilastoista annetussa neuvoston asetuksessa vahvistettuja sääntöjä sekä tämäntyyppisiin työn
hallinnointia koskeviin päätöksiin sovellettavia yhteisiä periaatteita.

4. Toissijaisuus
Toissijaisuus perustuu seuraaviin säädöksiin:
1) Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehty neuvoston päätös 89/382/ETY, Euratom,
2) neuvoston asetus (EY) N:o 322/97,
3) Eurostatin asemasta yhteisöjen tilastojen tuottamisessa 21 päivänä huhtikuuta 1997 tehty komission päätös 97/
281/EY (1).
Eurostatin vastuulla on varmistaa, että EU:n politiikan tarpeisiin on saatavilla yhteisön tilastoja. Eurostat voi hoitaa
tehtävänsä vain yhteistyössä jäsenvaltioiden tilastoviranomaisten kanssa. Toiminta perustuu siis aina toissijaisuusperiaatteeseen. Yhteistyötä tehdään pääasiassa EU:n jäsenvaltioiden kansallisten tilastolaitosten kanssa mutta myös
monien muiden kumppaneiden kanssa.

5. Tarpeiden ja resurssien tasapaino
Euroopan tilastojärjestelmässä on valvottava tarkkaan tasapainon säilymistä yhteisön politiikkaa varten tarvittavien
tietojen sekä niiden resurssien välillä, joita tarvitaan näiden tietojen tuottamiseksi EU:n, jäsenvaltioiden ja alueiden
tasolla. Riittävien resurssien saatavuus kansallisella tasolla on erityisen tärkeää pyrittäessä tuottamaan tilastotietoja
yhteisön politiikkaa koskevan päätöksenteon tarpeisiin. Toisaalta on myös tärkeää säilyttää riittävä joustavuus, jotta
kansalliset viranomaiset voisivat tuottaa yhteisön tarvitsemat tilastotiedot mahdollisimman kustannustehokkaalla
tavalla.
Painopisteiden tasapainoon perustuvan strategian tukemiseksi vuosittaisessa ohjelmointiprosessissa olisi myös jatkuvasti tarkistettava olemassa olevien yhteisön tilastojen tarpeellisuutta ja osoitettava ne ohjelmat, joita voitaisiin
supistaa tai lopettaa. Tämä on toteutettava tiiviissä yhteistyössä tilastojen tärkeimpien käyttäjien kanssa, mikä on
merkittävä edellytys tilastoja koskevien uusien aloitteiden tekemiselle.
Tässä liitteessä selostetaan yhteisön politiikan tilastotyölle asettamat vaatimukset. Kokonaisresurssien hallinnan yhteydessä tilastotyön eri osa-alueiden ensisijaisuus määräytyy edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti.

VIISIVUOTINEN TILASTO-OHJELMA: TAVOITTEET JA TOIMET

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTUMINEN

Vaikutukset tilastotyöhön
Voidaan olettaa, että monet ehdokasmaiden kanssa käytävistä liittymisneuvotteluista johtavat liittymissopimuksen tekemiseen jo ohjelmakauden 2003—2007 aikana. Komissio tarvitsee liittymisneuvottelujen seurantaa ja mahdollista
päätökseen saattamista varten käyttöönsä kattavia ja luotettavia tilastoja, jotka on laadittu siten, että ne ovat vertailukelpoisia Euroopan unionin jäsenvaltioiden tilastojen kanssa. EU:lla on tämän jälkeen vastassaan kaksi uutta haastetta:
— mahdollisten uusien jäsenvaltioiden integroiminen kaikkiin yhteisön toiminnan osa-alueisiin, kuten yhteisön omien
varojen järjestelmään, rakennerahastoihin sekä kaikkiin ohjelmiin ja muuhun toimintaan,
— ehdokasmaiden liittymisvalmisteluihin osallistuminen sekä näiden maiden tukeminen niiden pyrkiessä tilanteeseen,
jossa ne pystyvät noudattamaan yhteisön nykyistä lainsäädäntöä kaikilta osin.
(1) EYVL L 112, 29.4.1997, s. 56.
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Ehdokasmaiden tilastotuotannolle asetetaan molemmissa tapauksissa tiukkoja vaatimuksia, jotka Eurostat ilmoittaa ja
joiden noudattamisen se varmentaa ja joita ei tulisi aliarvioida. Talouden perustilastot, joihin kuuluvat tilastot BKT:n
jakautumisesta sektoreittain ja alueittain sekä väestö- ja työvoimatilastot, ovat välttämättömiä. Muita tärkeitä osa-alueita
ovat ne, joiden avulla voidaan mitata yhtenäismarkkinoiden toteutumista eli joiden toiminnalla on rajatylittäviä vaikutuksia. Näihin kuuluvat tavarakauppa, palvelukauppa, sijoittautumisvapaus, maksutase, pääomavirrat, henkilöiden liikkuvuus (siirtotyöläiset, muuttoliike, turvapaikanhakijat) sekä teollisuustuotanto ja teollisuuden rakenne tuotantokapasiteetin
näkökulmasta tarkasteltuna. Tilastot on yleisesti ottaen tuotettava EU:n politiikan kulloisenkin osa-alueen tarpeisiin,
joihin kuuluvat myös rahaliitosta johtuvat tarpeet. Lisäksi tarvitaan liittymisneuvottelujen kannalta tärkeitä aloja koskevia
tilastoja EU:n politiikan tärkeimpien osa-alueiden, kuten maatalous-, liikenne-, alue- ja ympäristöpolitiikan, tueksi.

Yhteenveto
Viisivuotiskautena tilastotyössä keskitytään
— vakiinnuttamaan yhdenmukaistettujen tietojen keruu neuvotteluja ja EU:n sisäpolitiikan tarpeita varten,
— jatkamaan ehdokasmaille ja uusille jäsenvaltioille suunnattua tukea, jonka tarkoituksena on parantaa näiden maiden
tilastojärjestelmiä ja saada ne yhteisön vaatimuksia vastaaviksi ja johon kuuluu myös ennakkotietojen antaminen
yhteisön uudesta lainsäädännöstä.

I OSASTO
Tavaroiden vapaa liikkuvuus

Vaikutukset tilastotyöhön
Vuonna 1993 voimaan tulleiden yhtenäismarkkinoiden myötä otettiin käyttöön jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa
mittaava tilastojärjestelmä (Intrastat). Samalla vähennettiin tiedonantovelvollisuudesta johtuvia rasitteita ja otettiin näin
käyttöön talous- ja rahaliiton tarpeiden kannalta aikaisempaa tarkoituksenmukaisempi ratkaisu. Rasitteiden vähentämistä
on kuitenkin rajoittanut se, että kansalliset viranomaiset ja lukuisat ammattialajärjestöt ovat halunneet pitää käytössä
järjestelmän, jossa yhteisön sisäisestä kaupasta tuotetaan yhteisön ulkomaankaupan tilastojen kanssa yhdenmukaisia yksityiskohtaisia tilastotietoja.
Eurostatin ja jäsenvaltioiden vuonna 1999 hyväksymän strategisen suunnitelman mukaisesti järjestelmän uusia sovelluksia tutkitaan ja testataan ennen lainsäädännön uudistamista. Uudessa järjestelmässä olisi keskityttävä tuottamaan
yhteisön tarpeita vastaavia tilastotietoja, jotka täyttävät tiukat laatuvaatimukset tietojen kattavuuden, luotettavuuden ja
saatavuuden osalta. Tuotettava tietosisältö olisi määriteltävä siten, että nykyisiä vaatimuksia voidaan yksinkertaistaa ja
samalla ottaa huomioon Euroopan yhdentymiskehityksen myötä muuttuvat tarpeet. Lisäksi parannetaan vienti- ja tuontihintatilastojen luotettavuutta, jotta EU:sta lähtöisin olevien tuotteiden sisäistä kilpailukykyä voitaisiin mitata paremmin.
Samaan aikaan tutkitaan yhteiseen arvonlisäverojärjestelmään siirtymisen mahdollisia vaikutuksia arvioimalla käytettäviksi soveltuvia hallinnollisten ja tilastollisten tietojen lähteitä. Tässä yhteydessä ensisijaisena tavoitteena pidetään
yhteyden säilyttämistä alv-järjestelmään sekä yleisen yritysrekisterin käyttöä.

Yhteenveto
Komissio on viisivuotisohjelman loppuun mennessä muuttanut ja parantanut jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan sekä
EU:n ulkomaankaupan mittaamisessa käytettävää tilastojärjestelmää siten, että huomioon on otettu tiedontarpeessa sekä
taloudellisissa ja hallinnollisissa olosuhteissa tapahtuneet muutokset.

Politiikan tarpeet ja Eurostatin tuotanto
Perustamissopimuksen osasto

Eurostatin työalat

I OSASTO
TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS
Kyseisen politiikan alan kannalta tärkeimmät työalat

53 Tavarakauppa

Muut merkittävät täydentävät työalat
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Maatalous

Vaikutukset tilastotyöhön
Maatalous
Yhteiseen maatalouspolitiikkaan (YMP) käytetään lähes puolet yhteisöjen talousarviosta. Maatalouspolitiikka on näin yksi
komission tärkeimmistä tehtäväalueista, ja se kattaa politiikan laadinnan, seurannan, arvioinnin ja mukauttamisen
kaltaiset tavanomaiset tehtävät. Komissiolle on siirretty huomattavasti toimivaltaa nykyisen maatalouspolitiikan hoitoa
varten. Viisivuotiskauden 2003—2007 tärkeimpänä tehtävänä on ohjelmakauden 1998—2002 tapaan tämän laajan
tilastokokonaisuuden hoitaminen ja välttämättömien parannusten tekeminen. Ympäristöulottuvuuteen kiinnitetään edelleen erityistä huomiota ja tarkoituksena on laatia tilastoja, joita tarvitaan maatalouden ja ympäristön vuorovaikutuksen
tutkimiseksi. Tässä yhteydessä tarkoituksena on myös lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä, luonnonmukaista
viljelyä sekä biologisen monimuotoisuuden ja maaseutuympäristön säilyttämistä koskevien tilastojen parantaminen.
Maataloustilastoja varten laadittuun tekniseen toimintasuunnitelmaan (Tapas) perustuva hallinnointikehys tarjoaa
yhteisen ja selkeän keinon, jonka avulla voidaan jatkuvasti tehostaa maataloustilastojen tuottamista varten käytettävissä
olevien kansallisten ja yhteisön resurssien hyödyntämistä. Tuotettuja tilastoja käytetään tehokkaammin (esimerkiksi
mallintaminen, jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten mahdollisuus saada suoraan käyttöönsä tilastoja).
Tulevaisuuteen varaudutaan kahdella tavalla. Maataloustilastot laaditaan jatkossa siten, että ne vastaavat maatalouspolitiikan tarpeita tulevalla seitsemästä kymmeneen vuotta kestävällä ajanjaksolla. Tässä yhteydessä otetaan huomioon
Agenda 2000 -ohjelman mahdollisesti aiheuttamat maatalouspolitiikan muutokset. Lisäksi jatketaan työtä maatalouden
ja ympäristön vuorovaikutusta koskevien tietojen tuottamiseksi. Erityisesti jatketaan sellaisten indikaattorien kehittämistä,
joilla voidaan mitata ympäristönäkökohtien sisällyttämistä yhteiseen maatalouspolitiikkaan, sekä operationaalisten maisemaindikaattorien laatimista. Huomiota kiinnitetään myös maatalouteen liittyviä kuluttaja- ja hyvinvointinäkökohtia
koskevien tietojen lisääntyneeseen tarpeeseen sekä yhteiseen maatalouspolitiikkaan kuuluvaa maaseudun kehittämistä
varten tarvittaviin tilastoihin. Yhteisön maataloustilastoja kehitetään nykyisen järjestelmän riippumattoman arvioinnin
tulosten perusteella siten, että tuotetut tilastot vastaavat uusia tai muuttuneita tarpeita. Toisena tehtävänä on varmistaa,
että kaikkien ehdokasmaiden virallisista lähteistä saadaan vertailukelpoisia tietoja säännöllisesti.
Metsätalous
Tällä alalla on kiinnitettävä erityistä huomiota kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehtävän työn jatkamiseen ja
kehittämiseen. Tavoitteena olisi erityisesti oltava laadukkaampien metsätaloustilastojen kehittäminen, johon liittyy ympäristönhoitoa ja kestävää metsänhoitoa varten tarvittavien erityiskriteerien ja -indikaattorien laatiminen. Samalla on parannettava kestävää puuteollisuutta koskevan tiedon saantia. Tällä alalla tehtävässä työssä on otettava huomioon Bonnissa
vahvistettujen Kioton sopimukseen liittyvien järjestelyjen vaikutukset.
Kalatalous
Yhteisen kalastuspolitiikan kehittämisessä keskitytään tulevaisuudessa eri osa-alueiden, kuten biologian ja resurssien,
yhdentämiseen valvomalla paremmin kalastusalusten toimintaa. Nämä toimenpiteet eivät todennäköisesti lisää tiedon
tarvetta, joten tulevina vuosina keskitytään nykyiseen lainsäädäntöön perustuvan tiedonkeruun vakiinnuttamiseen ja
kehittämiseen (tietojen täydellisyys, oikea-aikaisuus, johdonmukaisuus, vertailukelpoisuus ja saatavuus).
Kalastusalusten toiminnan rajoittamisen ja Euroopan unionin kalastuslaivaston koon pienentämisen yhteiskunnalliset ja
taloudelliset seuraukset lisäävät sellaisia muuttujia koskevien tietojen kysyntää, joilla voidaan arvioida yhteiskunnallisen
ja taloudellisen tilanteen kehittymistä. Nämä kehityssuuntaukset tulevat olemaan tärkeässä asemassa, kun kalastuspolitiikasta neuvotellaan uudelleen vuonna 2002. Eurostat seuraa tarkkaan näitä neuvotteluja varmistaakseen, että sen kalataloustilastot vastaavat jatkossakin kalastuspolitiikan tarpeita.
Yhteenveto
Ohjelmakautena komissio pyrkii
— soveltamaan Tapas-suunnitelmaa (maataloustilastoja varten laadittu tekninen toimintasuunnitelma) nykyisten maataloustilastojen parantamiseksi asteittain lähinnä laadun, vertailukelpoisuuden, kustannustehokkuuden, selkeyden ja
oikea-aikaisuuden osalta,
— ottamaan maataloustilastojen kehittämisessä lähtökohdaksi sen, että tilastot vastaavat yhteisen maatalouspolitiikan
tulevia tarpeita,
— laatimaan indikaattoreita, joiden avulla voidaan parantaa ympäristönäkökohtien sisällyttämistä maatalouspolitiikkaan
sekä tiedonsaantia maatalouteen liittyvistä kuluttaja- ja hyvinvointinäkökohdista,
— avustamaan ehdokasmaita vertailukelpoisten tietojen tuottamisessa,
— vahvistamaan, parantamaan ja laajentamaan (indikaattorit) metsätaloustilastoja,
— vahvistamaan ja parantamaan kalataloustilastojen laatua.
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Kestävä kehitys
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III OSASTO
Henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus

Vaikutukset tilastotyöhön
EU:n maksutasetilastot antavat melko yksityiskohtaista tietoa palvelukaupasta ja suorista sijoituksista. Tilastojen tuottamista ulkomailla toimivien sivuliikkeiden toiminnasta valmistellaan parhaillaan. Vaikka kaikkien näiden tilastojen laadinta
perustuu palvelukaupan yleissopimukseen (GATS) ja vaikka ne näin tarjoavat tietoja yhteisön ja sen ulkopuolisten
maiden välisistä taloustoimista, jäsenvaltiot pitävät kansallisten maksutaseiden (jotka sisältävät EU:n sisäiset virrat) laatimista edelleen välttämättömänä talous- ja rahaliitosta huolimatta. Nykyisin laadittavat tilastot kattavat sekä EU:n ulkomaankaupan että sisäisen kaupan ja vastaavat näin yhtenäismarkkinoiden tarpeita. Näihin tietoihin liittyy kuitenkin tietty
epävarmuustekijä. Lisäksi maksutasetietojen keruujärjestelmiä uudistetaan parhaillaan (katso VII osasto). Komission on
tämän vuoksi arvioitava ja määriteltävä uudelleen tähän osa-alueeseen liittyvät tarpeensa.
Käyttöön otetaan globalisaatiota mittaavien indikaattorien järjestelmä. Tätä osa-aluetta kehitetään käyttämällä uusia tilastointikeinoja, jotka perustuvat kansallisten tilastolaitosten väliseen tiedonvaihtoon ja Euroopan tasolla toteutettavaan
tiedonkeruuseen.
Ulkomaisten osakkuus- ja tytäryritysten (FATS) kartoittamisen ja seurannan ansiosta voidaan mitata tuotantojärjestelmien
eurooppalaistumista ja kansainvälistymistä.
Tilastojen avulla pyritään yhä useammin analysoimaan kestävää matkailua ja kestävää kehitystä perustamalla erillisiä
satelliittitilejä.
Audiovisuaalisen alan tilastoja koskeva neuvoston päätös on pantava täytäntöön. Eurostat jatkaa näin ollen jo vuodesta
1999 tehtyä työtä ja pyrkii luomaan yhteisön tilastotietoinfrastruktuurin audiovisuaalista alaa ja sen lähialoja sekä niiden
markkinoita varten. Lisäksi on luotava oikeusperusta televiestintäalan tilastoja varten.
Tietoyhteiskuntaindikaattoreita koskevaa tiedonkeruuta varten luodaan vaiheittain joustava ja helposti mukautettavissa
oleva järjestelmä, joka perustuu nykyisiin tai uusiin tilastollisiin tutkimuksiin ja joka on neuvoston vahvistamien painopistealojen mukainen.

Yhteenveto
Viisivuotiskauden aikana komissio pyrkii
— luomaan vakiintuneen ja joustavan globalisaatiota mittaavien indikaattorien sarjan,
— luomaan vakiintuneen ja joustavan tietoyhteiskuntaindikaattorien sarjan, joka sisältää myös audiovisuaalisia palveluja
koskevat indikaattorit,
— edistymään matkailualan satelliittitilien perustamisessa.
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IV OSASTO
Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä muu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä politiikka
Vaikutukset tilastotyöhön
Yhteisön toimivalta maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa perustuu 1 päivänä toukokuuta 1999 voimaan tulleeseen
Amsterdamin sopimukseen. Komissio esitti marraskuussa 2000 Eurooppa-neuvoston pyynnöstä kaksi tiedonantoa käynnistääkseen yhteisössä keskustelun EU:n yhteisen politiikan pitkän aikavälin näkökohdista. Molemmissa tiedonannoissa
käsitellään tässä yhteydessä myös tilastoja. Yhteisön maahanmuuttopolitiikkaa koskevassa tiedonannossa (1) korostetaan,
että EU:hun suuntautuvasta ja EU:sta lähtöisin olevasta muuttoliikkeestä ja sille tyypillisistä piirteistä tarvitaan lisää tietoa.
Turvapaikkamenettelyä koskevassa tiedonannossa (2) todetaan, että yhteisen turvapaikkamenettelyn luominen ja
täytäntöönpano edellyttää perusteellista analyysiä muuttoliikkeen laajuudesta, muuttovirtojen alkuperästä, turvapaikkahakemuksista ja niiden perusteella tehdyistä ratkaisuista. Unionin laajentuminen ja Välimeren maiden kanssa tehtävän
yhteistyön kehittäminen lisäävät tätä osa-aluetta koskevien tilastotietojen tarvetta.
Yhteenveto
Viisivuotisohjelman aikana komissio
— luo pidemmälle standardoidun nimikkeistön maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita varten yhteistyössä kansallisten
viranomaisten kanssa,
— parantaa tämän osa-alueen tilastojen kattavuutta ja laatua, jotta niiden avulla voitaisiin täyttää komission tiedonannoissa selostetut alkuvaiheen vaatimukset.
Politiikan tarpeet ja Eurostatin tuotanto
Perustamissopimuksen osasto
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Viisumi-, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä
muu henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvä politiikka
Kyseisen politiikan alan kannalta tärkeimmät työalat

31 Väestö

V O SA S TO
Liikenne
Vaikutukset tilastotyöhön
Yhteisön liikennetilastoja tarvitaan yhteisen liikennepolitiikan (perustamissopimuksen 70—80 artikla) ja Euroopan
laajuisten liikenneverkkojen (perustamissopimuksen 154—156 artikla) tueksi.
(1) Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille — Yhteisön maahanmuuttopolitiikka, 22. marraskuuta 2000
(KOM(2000) 757 lopullinen).
(2) Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Yhteinen turvapaikkamenettely ja turvapaikan saaneille yhtenäinen
asema koko unionissa”, 22. marraskuuta 2000 (KOM(2000) 755 lopullinen).
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Liikenne on myös tärkeä osa yhteisön alue- ja ympäristöpolitiikkaa (katso XVII ja XIX osasto), ja erityistä huomiota on
tässä yhteydessä kiinnitettävä etenkin kestävän kehityksen indikaattoreihin.
Yhteisön liikennetilastojen olisi muodostettava kattava liikennetietojärjestelmä, joka sisältää tiedot rahti- ja matkustajaliikenteestä, liikenneinfrastruktuurista, liikennevälineistä, liikennevirroista, henkilöiden liikkumisesta, liikenneturvallisuudesta, energiankulutuksesta, ympäristövaikutuksista, kuljetuskustannuksista ja -hinnoista sekä kuljetusyrityksistä. Yksi
päätavoitteista on käytettyjen liikennemuotojen suhteellisten osuuksien muuttaminen siten, että rautatieliikennettä ja
lyhyen matkan meriliikennettä lisätään suhteessa tieliikenteeseen, jolloin voidaan välttää talouskasvusta normaalisti seurauksena oleva tieliikenteen kasvu. Liikennemuotojen osuuksista tarvitaan parempia tilastoja, jotka kattavat sekä matkustaja- että rahtiliikenteen, joissa otetaan huomioon kaikki liikennemuodot ja joiden ajantasaisuutta on parannettu.
Liikennemarkkinoiden avaaminen kilpailulle edellyttää objektiivisia tilastotietoja, joiden avulla voidaan seurata näiden
markkinoiden kehitystä sekä arvioida kulloisenkin kehityssuuntauksen vaikutusta työllisyyteen ja työoloihin kuljetusyrityksissä sekä näiden yritysten taloudelliseen elinkelpoisuuteen. Se lisää myös turvallisuutta ja palvelujen laatua mittaavien
tilastoindikaattorien tarvetta. Markkinakehityksen seurantaa varten tarvitaan sellaisia rahtiliikennettä koskevia tilastotietoja, jotka eivät ole kuljetusmuotokohtaisia vaan jotka antavat tietoa kaikki kyseeseen tulevat kuljetusmuodot kattavasta
liikenneketjusta sekä tavarakuljetuksista markkinanäkökulmasta tarkasteltuna.
Liikenteen ja ympäristön vuorovaikutuksen seuranta on tärkeimpiä lähtökohtia kaikkien liikennettä koskevien tietojen
laadun ja kattavuuden parantamiselle. Se edellyttää kuitenkin tiettyjä lisätietoja, kuten henkilöiden liikkumista ja liikennevälineitä koskevia tietoja. Jatkossa on pystyttävä vastaamaan ajoneuvokilometreinä ilmoitettujen liikennetietojen
tarpeen kasvuun kaikkien liikennemuotojen osalta, koska nämä tiedot ovat tärkeitä liikenneruuhkien ja pakokaasupäästöjen seurannassa.
Euroopan liikenneinfrastruktuuriin ja erityisesti Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin tehtävien jatkuvien suurten investointien vuoksi tarvitaan infrastruktuuria ja markkinasuuntauksia koskevia erityistilastoja. Euroopan laajuisia verkkoja ja
yhteisön aluepolitiikkaa varten tarvitaan aiempaa tarkemmin alueellisesti jaoteltuja tietoja, jotka koskevat liikenneverkkoja ja -virtoja ja joita olisi pidettävä kiinteänä osana kokonaisvaltaista liikennetietojärjestelmää.

Yhteenveto
Kyseisenä viisivuotiskautena komissio pyrkii
— laajentamaan yhteisön liikennetilastot kattamaan kaikki kuljetusmuodot ja tietotyypit,
— jatkamaan tarpeen vaatiessa liikennetilastojen oikeudellisen perustan mukauttamista ja täydentämistä,
— tukemaan eri kuljetusmuotoja yhdistäviä kuljetuksia koskevien lisätietojen sekä sellaisten lisätietojen keruuta, joita
tarvitaan seurattaessa ympäristönäkökohtien sisällyttämistä liikennepolitiikkaan (TERM-hanke).
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VI OSASTO
Kilpailua, verotusta ja lainsäädännön lähentämistä koskevat yhteiset säännöt
Tällä osa-alueella ei tarvita omaa tilasto-ohjelmaa. Tätä osastoa varten tarvittavat tilastotiedot johdetaan tarvittaessa niistä
tiedoista ja indikaattoreista, jotka on tuotettu muiden ohjelmaan sisältyvien osastojen tarpeisiin.
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VII OSASTO
Talous- ja rahapolitiikka

Vaikutukset tilastotyöhön
Talous- ja rahaliiton toteuttaminen vaatii hyvin tarkkaa tilastollista seurantaa, jolla tuetaan makrotalouspolitiikan koordinointia sekä rahapolitiikkaan liittyviä Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtäviä. Myös vakaus- ja kasvusopimus asettaa
tilastoinnille uusia vaatimuksia. Lisäksi jäsenvaltioiden taloudellisen lähentymisen mittaaminen on jatkossakin tärkeää.
Jotta voitaisiin tuottaa makrotalouspolitiikan koordinointia ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän rahapoliittisia tehtäviä
varten tarvittavat, kattavuudeltaan, vertailukelpoisuudeltaan, ajantasaisuudeltaan sekä tuotantotiheydeltään riittävät
tilastot, työtä tehdään myös kysyntää, tuotosta, työmarkkinoita, hintoja ja kustannuksia koskevien lyhyen ajan indikaattoreiden tuottamiseksi. Uusilla menetelmillä (kuten kansantalouden ennakkoestimaattien tai nykytilannetta koskevien
arvioiden laatimisella eli nk. ”nowcastingilla”) pyritään parantamaan suhdannevaihteluanalyyseja varten tarvittavia tietoja.
Tällä työllä tuetaan raha- ja rahoituspolitiikan indikaattorien kehittämistä.
Tietojen ajantasaisuutta ja kattavuutta on jatkuvasti parannettava EMU:n tilastovaatimuksia koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti. Jotta euroalueen aggregaatit voitaisiin laskea mahdollisimman lyhyellä viipeellä, kansantalouden tilinpidosta tarvitaan ajantasaisia neljännesvuositietoja sekä näiden tietojen ennakkoestimaatteja. Lisäksi on tehtävä runsaasti
työtä, jotta voitaisiin tuottaa sellaiset institutionaalisen sektorin rahoitustiliä ja kyseisen sektorin muita tilejä koskevat
neljännesvuositiedot, jotka ovat täysin yhdenmukaisia vuositilinpidon sekä julkistalouden lyhyen aikavälin tietojen
kanssa. Rahoitustilin tilitapahtumien osapuolina olevia sektoreita koskevat tiedot, jotka ilmoittavat kulloisenkin vastasektorin, ovat tärkeitä rahapolitiikan analyysin kannalta. Nämä tiedot kerätään vaiheittain tämän viisivuotisohjelman aikana.
Voidaan olettaa, että tämän ohjelmakauden (2003—2007) tärkein yksittäinen tapahtuma on 15 jäsenvaltion EU:n laajentuminen unioniksi, jossa on 20 tai useampia jäsenvaltioita. Tämä edellyttää uusilta jäsenvaltioilta runsaasti työtä tietojen
toimittamiseksi ja Eurostatilta runsaasti työtä näiden tietojen varmentamiseksi. Jotta komission laajentumispolitiikkaa
voitaisiin tukea kaikilta osin, ehdokasmaille tarjottavaa tukea jatketaan ja kehitetään tietojen asianmukaisen saatavuuden,
laadun, ajantasaisuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.
Jokaisen jäsenvaltion toimittamien sekä kiinteä- että käypähintaisten tietojen laatuun kiinnitetään entistä enemmän
huomiota. Bruttokansantuloon perustuvat omat varat muodostavat 60 prosenttia EU:n talousarviosta. Tärkeänä
tehtävänä on jatkaa ja täydentää pyrkimyksiä lähentymisperusteita koskevien tilastojen yhdenmukaistamiseksi. Hintatason vakauden säilyttäminen (perustamissopimuksen 105 artikla) sekä tietojen toimittaminen euroalueella toteutettavaa
EKP:n rahapolitiikkaa varten edellyttää yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä 23 päivänä lokakuuta 1995
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 (1) mukaisesti, että yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien (YKHI)
laatu säilytetään ja että sitä parannetaan. YKHI:ejä koskevien menetelmien laadinta saatetaan päätökseen ja menetelmät
vahvistetaan edellä mainitun YKHI:ejä koskevan neuvoston asetuksen puitteissa.
(1) EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1.
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Talousarviotilanteen ja julkisen velan kehitystä (perustamissopimuksen 104 artikla ja Dublinissa tehty vakaus- ja kasvusopimus) valvotaan Euroopan tilinpitojärjestelmästä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o
2223/96 (1) perustetun vuoden 1995 Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmän (EKT 1995) mukaisesti laadittujen julkisyhteisöjen tilien avulla. Yhdenmukaisuutta ja vertailukelpoisuutta seurataan, jotta toimielinten
päättäjille voitaisiin toimittaa hyvälaatuisia ja vertailukelpoisia tilastoja, joiden avulla voidaan välttää virheelliset arviot
kunkin jäsenvaltion talousarviotilanteesta.
Jäsenvaltioiden talouskehityksen seuraaminen perustamissopimuksen 99 artiklan mukaisesti lisää tarvetta EKT 1995
-asetuksen mukaisten kansantalouden tilinpidon tietojen toimittamista koskevan nykyisen ohjelman täysimittaiseen
toteuttamiseen, etenkin ajantasaisuuden ja kattavuuden osalta sekä kyseisen ohjelman asteittaiseen laajentamiseen uusille
osa-alueille, mikä tehdään nykyistä lainsäädäntöä tarkistamalla ja sen soveltamisalaa laajentamalla.
Tilien tärkeimmät aggregaatit laaditaan myös jatkossa käyttämällä ostovoimapariteetteja. Ostovoimapariteettien laadintamenetelmien tarkistustyö, jolla pyritään lisäämään tulosten luotettavuutta vertailujen kannalta ja joka aloitettiin edellisen
viisivuotisohjelman aikana, olisi saatettava päätökseen ostovoimapariteetteja koskevalla neuvoston asetuksella.
Talous- ja rahaliiton perustaminen vaikuttaa monin tavoin maksutasetilastoihin. Erityisen tärkeitä tässä yhteydessä ovat
ilmoittamisen kynnysarvot. Jos näitä arvoja muutetaan nykyisten suunnitelmien mukaisesti, tarvitaan runsaasti kehitystyötä sen varmistamiseksi, että maksutasetietojen laatu voidaan säilyttää ennallaan. Monet Euroopan unionin jäsenvaltiot
(etenkin ne, jossa maksutaseen laadinta perustuu pankkien ilmoittamiin tietoihin) mukauttavat parhaillaan maksutaseen
perustana olevaa tiedonkeruujärjestelmää uusiin olosuhteisiin. Tulevina vuosina pyritään varmistamaan, että jäsenvaltiot
toimittavat myös jatkossa EU:n toimielimille ja EKP:lle hyvälaatuisia ja asianmukaisia tietoja etenkin palvelukaupasta,
ulkomaisista suorista sijoituksista sekä ulkomailla toimivista osuus- ja tytäryrityksistä. Tietojen kerääminen ehdokasmaista (ja näiden tietojen analysointi) on myös yksi ensisijaisista tehtävistä. Näitä tietoja tarvitsevat useat komission
yksiköt, erityisesti ne, jotka vastaavat talouskehityksen seurannasta, kauppapolitiikasta ja ulkosuhteista.

Yhteenveto
Viisivuotiskautena komissio pyrkii
— tuottamaan ja kehittämään talous- ja rahaliittoa koskevan toimintasuunnitelman puitteissa tilastoja, joita tarvitaan
makrotalouspolitiikan koordinointia, rahapolitiikkaa, vakaus- ja kasvusopimusta sekä taloudellisen yhdentymisen
jatkuvaa seurantaa varten,
— tehostamaan EKT 1995 -asetuksen täytäntöönpanoa,
— tarkistamaan maksutasetilastojen perustana olevaa tiedonkeruujärjestelmää.
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(1) EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 359/2002 (EYVL L 58,
28.2.2002, s. 1).
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Työllisyys

Vaikutukset tilastotyöhön
EU:n työvoimatilastojen kehittämistä ohjaavat seuraavat poliittiset prosessit: EU:n laajentuminen, Euroopan työllisyysstrategia, talous- ja rahaliitto sekä vertaisanalyysi (jonka yhteydessä Eurooppa-neuvostolle esitetään joka kevät vuosikohtaiset
rakenteelliset indikaattorit).
Työvoimatilastojen tuottamiseen sovelletaan suurelta osin EU-lainsäädäntöä. Ehdokasmaat ovat tämän ansiosta edistyneet
pitkälle EU-lainsäädännön noudattamisessa jo ennen vuotta 2003. Vuosien 2003—2007 tärkeimpänä haasteena on sellaisen tilanteen saavuttaminen, jossa säännöksiä noudatetaan kaikilta osin, jossa tiedot toimitetaan säännöllisesti ja jossa
pystytään vastaamaan myös kehityksen asettamiin haasteisiin.
Eurooppa-neuvosto on asettanut vuosiksi 2005 ja 2010 uudet työllisyysastetavoitteet, joten tarve seurata Euroopan
työllisyysstrategian ja etenkin työllisyyssuuntaviivojen vuosittaista täytäntöönpanoa on entistä suurempi. Tämä seuranta
edellyttää jatkuvan työvoimatutkimuksen toteutuksen valvontaa sekä tutkimuksessa käytettävien muuttujien mukauttamista. Seurantaa varten tarvitaan aiempaa lyhyemmin aikavälein tuotettavia ja entistä kattavampia tilastoja sukupuolten
välisten erojen (etenkin palkkaerojen kaikilla toimialoilla) sekä ammattipätevyyserojen kartoittamiseksi. Tähän kuuluvat
myös ansioita koskevat rakennetilastot sekä selvitykset avoimia työpaikkoja koskevan yhteisön tutkimuksen toteuttamisesta.
Talous- ja rahaliiton kaltaisella suurella alueella tärkein inflaatiota aiheuttava tekijä ovat työvoimakustannukset, joita on
seurattava nopeasti käyttöön saatavien hyvälaatuisten lyhyen aikavälin tilastojen avulla. Työvoimakustannusindeksiä
koskevan asetuksen täytäntöönpano sekä lyhyen aikavälin työvoimakustannustilastojen jatkuva parantaminen ovat
erittäin tärkeitä tavoitteita, joihin kuuluu myös työvoiman tuottavuuden mittaamisen parantaminen (joka edellyttää työn
volyymia mittaavaa parannettua indeksisarjaa).
Yhteenveto
— neljännesvuositietoja kaikista jäsenvaltioista tuottavan jatkuvan työvoimatutkimuksen toteuttaminen,
— kyselylomakkeen joidenkin osien yhdenmukaistaminen,
— ansioiden rakennetta koskevan, vuoden 2002 tiedonkeruun toteuttaminen ja tulosten analysoiminen,
— NACE-pääluokat M, N ja O kattavan, vuoden 2004 työvoimakustannustutkimuksen toteuttaminen,
— työvoimakustannusindeksiä koskevan neuvoston asetuksen täydellinen täytäntöönpano,
— ansioiden rakennetta koskevan, vuoden 2006 tiedonkeruun toteuttaminen,
— tavoitejärjestelmän laatiminen EU:n työvoimakustannustilastoja varten.
Politiikan tarpeet ja Eurostatin tuotanto
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Euroopan komissiolle annetaan perustamissopimuksen 133 artiklassa tehtäväksi kauppasopimuksista neuvotteleminen
kolmansien maiden kanssa. Näihin sopimuksiin kuuluu myös palvelukaupan yleissopimus (GATS). Laadukkaat tilastotiedot ovat välttämättömiä näille neuvotteluille.
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Jatkossa varmistetaan, että tiedot, jotka koskevat rajatylittävää palvelukauppaa (ja jotka on jaoteltu sekä maantieteellisen
alueen että osatekijöidensä mukaan), ulkomaisia suoria sijoituksia ja ulkomaisia osuus- ja tytäryhtiöitä, vastaavat jatkossakin niitä vaatimuksia, joita kauppapolitiikasta vastuussa olevat komission yksiköt asettavat tietojen laadulle, tarkkuudelle ja yhdenmukaisuudelle.
Kestävä kehitys ja yhteisen kauppapolitiikan vaikutukset kehitysmaihin ovat tärkeässä asemassa marraskuussa 2001 aloitetulla Dohan kierroksella. On tehtävä koordinointityötä maailmanlaajuisten tietojen keräämiseksi.
Tietojen kerääminen ehdokasmaista ja näiden tietojen analysointi ovat tulevina vuosina ensisijaisen tärkeitä tehtäviä.
Menetelmiä koskevaa jäsenvaltioiden välistä keskustelua pyritään lisäksi koordinoimaan entistä paremmin. Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että yhdenmukaistamisessa on tällä osa-alueella jo edistytty merkittävästi. Yhteisön maksutasetilastot ovat välttämättömiä, jotta koko EU:lle voitaisiin laatia kattava maksutase.
Tilastointisääntöjen yhdenmukaistamista jatketaan osana sellaista menetelmäperustaa, joka on entistä yhdenmukaisempi
Yhdistyneiden Kansakuntien viime aikoina hyväksymien kansainvälisten suositusten kanssa. Tilastotietoja parannetaan
tehostamalla tulli-ilmoitusten sisältämien tietojen hyödyntämistä. Huomioon otetaan myös Euroopan unionissa sekä
kansainvälisessä kaupassa tapahtuneiden muutosten (laajentumisen, globalisaation, kaupan vapauttamisen) aiheuttamat
tarpeet. Lisäksi parannetaan vienti- ja tuontihintatilastojen luotettavuutta, jotta unionista lähtöisin olevien tuotteiden
kansainvälistä kilpailukykyä voitaisiin mitata entistä paremmin.
Yhteenveto
Viisivuotisohjelman päättymiseen mennessä komissio on
— vaiheittain sisällyttänyt ehdokasmaiden tiedot järjestelmään,
— mukauttanut ja parantanut tietojen keruussa ja tuotannossa käytettyjä järjestelmiä,
— parantanut ja kehittänyt menetelmäperustaa siten, että huomioon on otettu kansainväliset suositukset, uudet tiedontarpeet sekä talous- ja tullialalla tapahtunut kehitys,
— parantanut jo olemassa olevien, maailmanlaajuista kestävää kehitystä koskevien tietojen käyttöä ja analyysia.
Politiikan tarpeet ja Eurostatin tuotanto
Perustamissopimuksen osasto

Eurostatin työalat

IX OSASTO
YHTEINEN KAUPPAPOLITIIKKA
Kyseisen politiikan alan kannalta tärkeimmät työalat

53 Tavarakauppa
54 Palvelukauppa ja maksutase

Muut merkittävät täydentävät työalat

19 Ehdokasmaiden kanssa tehtävä tilastoyhteistyö
21 Muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävä
tilastoyhteistyö
42 Rahoitustilinpito
52 Raha ja rahoitus

X O SA S TO
Tulliyhteistyö
Tällä osa-alueella ei tarvita omaa tilasto-ohjelmaa. Tätä osastoa varten tarvittavat tilastotiedot johdetaan tarvittaessa niistä
tiedoista ja indikaattoreista, jotka on tuotettu muiden ohjelmaan sisältyvien osastojen tarpeisiin.
XI OSASTO
Sosiaalipolitiikka, koulutus, ammatillinen koulutus ja nuoriso
Vaikutukset tilastotyöhön
Ohjelmakauden aikana laaditaan johdonmukainen strategia, jolla varmistetaan, että saatavilla on sosiaalipolitiikan kaikki
alat kattava indikaattorisarja. Tämä tehdään koordinoidusti VIII osaston toimien kanssa. Nykyisten indikaattorien laatua
parannetaan ja uusia indikaattoreita otetaan käyttöön sellaisten osa-alueiden kattamiseksi, jotka on määritelty ensisijaisiksi aloiksi, kuten sosiaalinen syrjäytyminen ja elinikäinen oppiminen. Tukholman Eurooppa-neuvoston ratifioima
koulutusjärjestelmien konkreettisia tavoitteita koskeva selvitys edellyttää Eurostatin ja koulutuksen ja kulttuurin pääosaston välistä läheistä yhteistyötä. Tilastotyötä jatketaan kolmen, vuodeksi 2002 määritellyn ensisijaisen tavoitteen
osalta (perustaidot, tieto- ja viestintätekniikka, matemaattiset tieteet ja teknologia). Tämän lisäksi on tehtävä työtä muiden
tavoitteiden saavuttamiseksi. On kehitettävä niitä indikaattoreita, joista ei tällä hetkellä ole saatavissa tietoja tai jotka eivät
vastaa laatuvaatimuksia mutta jotka ovat välttämättömiä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Sosiaalipolitiikkaa koskevien tilastojen maantieteellistä kattavuutta on laajennettava siten, että ne kattavat kaikki ehdokasmaat ja tietyt EU:n ulkopuoliset alueet, kuten MEDSTAT-maat. Vertailukohtana tässä kehitystyössä käytetään väestötietoja; vuoden 2001 väestölaskentatietojen käsittely- ja julkaisuprosessi muotoutuu seuraavaa laskentaa valmistelevaksi,
säännöllisiin päivityksiin perustuvaksi ohjelmaksi, ja näin edistetään samalla yhdenmukaisen lähestymistavan omaksumista edellä kuvatulla laajennetulla maantieteellisellä alueella. Koko aluetta koskevia väestöennusteita tarvitaan myös
kansallisella tasolla.
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen alan kansainvälistä liikkuvuutta koskevan tiedonkeruun ja -käsittelyn parantamisella
on erityisen merkittävä asema ohjelmakauden aikana. Ensimmäinen tehtävä on perusmääritelmien ja tärkeimpien indikaattoreiden yhdenmukaistaminen.
Elinikäinen oppiminen on tämän ohjelmakauden tärkeimpiä osa-alueita, mikä on osoitus siitä, että taloudessa tapahtuvat
muutokset vaativat ammattitaidon ja yhteiskunnallisten taitojen jatkuvaa kehittämistä. Työllisyys-, talous- ja koulutuspolitiikan tarpeisiin tarvitaan ”oppimista” koskevaa kattavaa tilastojärjestelmää, jossa kiinnitetään erityistä huomiota
koulutusalaan tehtyihin julkisiin ja yksityisiin investointeihin. Koulutusta ja ammattikoulutusta koskevia nykyisiä tietoja
on täydennettävä aikuiskoulutusta koskevilla tiedoilla.
Vuonna 2002 laadittava komission tiedonanto työterveyttä ja -turvallisuutta koskevasta uudesta yhteisön strategiasta
edellyttää Euroopan työtapaturmatilastojen (ESAW) viimeisen vaiheen ja Euroopan ammattitautitilastojen (EODS)
ensimmäisen vaiheen täysimääräistä täytäntöönpanoa. Lisäksi kehitetään indikaattoreita, joilla mitataan työn laatua,
työperäisiä terveysongelmia ja työterveyden ja -turvallisuuden sosioekonomisia kustannuksia.
Perustamissopimuksen 13 artiklan ja syrjinnän ehkäisemisen tavoitteen mukaisesti luodaan menetelmät sellaisten tilastojen säännölliseksi tuottamiseksi, jotka koskevat vammaisten asemaa yhteiskunnassa.
Merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia, joista monet ovat jo havaittavissa, on odotettavissa koko ohjelmakaudella (näitä
ovat mm. väestöpyramidiin, kotitalouksien koostumukseen, muuttoliikkeeseen, työtapoihin ja koulutusjärjestelmään liittyvät muutokset), joten edellä mainittujen tilastojen lisäksi tarvitaan uudentyyppisiä tilastoja. Ansioita ja elinoloja
koskevat EU:n tilastot (EU-SILC) tulevat perustumaan laajaan lähdevalikoimaan sekä 1990-luvulla useassa vaiheessa
toteutetusta Euroopan kotitaloustiedustelusta saatuihin kokemuksiin. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön, jotta Euroopan
kansalaisten elinoloista saataisiin runsaasti tietoa koko viisivuotiskauden ja sitä seuraavien vuosien ajalta.

Yhteenveto
Viisivuotisohjelman aikana komissio
— luo johdonmukaisen strategian, jolla varmistetaan, että saatavilla on sosiaalipolitiikan kaikki alat kattava indikaattorisarja,
— tuottaa uusien indikaattorien avulla säännöllisesti tietoja kansalaisten elinoloista,
— tuottaa tietoja hoito- ja lastenhoitopalveluista.

Politiikan tarpeet ja Eurostatin tuotanto

Perustamissopimuksen osasto
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XII OSASTO
Kulttuuri

Vaikutukset tilastotyöhön
Yhteisön toiminta kulttuurin alalla perustuu perustamissopimuksen 151 artiklaan. Yhteisön toimivaltaan tällä alalla
kuuluu etenkin eurooppalaisen kulttuurin tärkeitä osatekijöitä koskevan tietämyksen lisääminen ja tiedonlevityksen
parantaminen. Lisäksi on olemassa selkeät määräykset siitä, että yhteisön on otettava kulttuurinäkökohdat huomioon
kaikessa politiikan laadinnassa ja täytäntöönpanossa.
Vuosiksi 2003—2007 laaditussa yhteisön tilasto-ohjelmassa kulttuuritilastojen painopiste on alan työllisyyttä, kulttuuritoimintaan osallistumista ja kulttuurimenoja koskevan esityön tulosten kokoamisessa. Samalla tilasto-ohjelmassa tuetaan
tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten kansainvälisten organisaatioiden kanssa menetelmien kehittämistyötä sekä kulttuuri-investointien tuottoa koskevien tilastojen laatimista. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisten
kansainvälisten menetelmien laatimiseen, joiden avulla voidaan tilastollisesti tutkia ja analysoida, miten kulttuuritoimintaan osallistuminen voi edesauttaa sosiaalipoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Näihin kuuluvat muun muassa koulutustason ja työllisyysasteen nostaminen, rikollisuuden vähentäminen sekä terveyteen liittyvän epätasa-arvon vähentäminen.

Yhteenveto
Viisivuotisohjelman aikana komissio
— kokoaa kulttuuria koskevat nykyiset tilastotiedot,
— laatii ja ottaa käyttöön menetelmiä, joilla voidaan mitata kulttuurin vaikutuksia yhteiskuntaan.

Politiikan tarpeet ja Eurostatin tuotanto
Perustamissopimuksen osasto

Eurostatin työalat

XI OSASTO
KULTTUURI
Kyseisen politiikan alan kannalta tärkeimmät työalat

34 Kulttuuri

Muut merkittävät täydentävät työalat

49 Tietoyhteiskunta

XIII OSASTO
Kansanterveys

Vaikutukset tilastotyöhön
Perustamissopimuksen 152 artiklan mukaan yhteisön toiminta kansanterveysalalla kattaa myös kansanterveyttä koskevat
tiedot. Euroopan tilastojärjestelmään on luotu kansanterveyttä koskeva tilastoperusta, joka kattaa terveystilannetta,
terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä terveydenhuollon resursseja koskevat tiedot ja jolla tuetaan yhteisön kansanterveysohjelmia. Yhteisön kansanterveysalan uuden toimintaohjelman (1) mukaisesti terveystietojärjestelmän tilastoja kehitetään
osana yhteisön tilasto-ohjelmaa. Tässä yhteydessä kerätään tietoja, jotka jaotellaan tarvittaessa sukupuolen, iän, maantieteellisen alueen ja, jos mahdollista, tulotason mukaan. Vuosina 2003—2007 jatketaan terveystilastokokonaisuuden
kehittämistä, jotta voitaisiin vastata kansanterveysalan uuden toimintaohjelman asettamiin erityisvaatimuksiin. Erityisesti
on vastattava kestävää kehitystä kuvaavien indikaattorien tarpeeseen.
Ensisijaisina yleistavoitteina ovat kansanterveysalan perustilastojärjestelmän infrastruktuurin kehittäminen (jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla) sekä nykyisten tietojen yhdenmukaistaminen ja niiden vertailukelpoisuuden parantaminen yhteistyössä kansanterveysalan toimivaltaisten kansainvälisten organisaatioiden (WHO:n ja OECD:n) kanssa.
(1) Komission tiedonanto Euroopan yhteisön terveysstrategiasta ja ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön
kansanterveysalan toimintaohjelman (2001—2006) hyväksymisestä — KOM(2000) 285 lopullinen, 16. toukokuuta 2000.
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Jotta voitaisiin taata tietojen yhdenmukaisuus ja täydentävyys, tässä ohjelmassa toteutetaan erityistoimia sen varmistamiseksi, että kansanterveystilastojen perustana olevia peruskäsitteitä, määritelmiä ja luokituksia sovelletaan kaikkiin kansanterveystietoihin.
Kansanterveystilastot laajennetaan asteittain koskemaan kaikkia ehdokasmaita näiden maiden kanssa tehtyjen sopimusten
mukaisesti.

Yhteenveto
Viisivuotisohjelman aikana komissio
— jatkaa kansanterveystilastojen kehittämistä varmistaakseen, että ne vastaavat kansanterveysalan uuden toimintaohjelman asettamia erityisvaatimuksia,
— parantaa kansanterveysalan perustilastojärjestelmän infrastruktuuria.

Politiikan tarpeet ja Eurostatin tuotanto
Perustamissopimuksen osasto

Eurostatin työalat

XII OSASTO
KANSANTERVEYS
Kyseisen politiikan alan kannalta tärkeimmät työalat

35 Terveys ja turvallisuus
37 Sosiaaliturva

Muut merkittävät täydentävät työalat

39 Kuluttajansuoja
70 Kestävä kehitys

XIV OSASTO
Kuluttajansuoja

Vaikutukset tilastotyöhön
Kuluttajapolitiikan merkitys on viime vuosina lisääntynyt EY:n toiminnassa (perustamissopimuksen 153 artikla).
Komissio on laatinut vuosiksi 1999—2001 kuluttajapolitiikan toimintasuunnitelman, jonka jälkeen on tarkoitus
toteuttaa toimia kuluttajien aseman parantamiseksi. Nykyisen ja sitä edeltäneiden toimintasuunnitelmien ongelmana on
ollut perusteltujen ratkaisujen tekemiseksi tarvittavien riittävien tietojen puuttuminen. Kuluttajapolitiikan toimintasuunnitelmaa vuosiksi 2002—2005 laaditaan parhaillaan. Siinä korostetaan, että tarvitaan aiempaa järjestelmällisempiä ja kattavampia toimia politiikan ohjauksessa välttämättömän, soveltuvan tietopohjan rakentamiseksi.
Eurostatin tarkoituksena on tuottaa tilastotietoja, jotka kiinnostavat kansalaisia yleisesti ja jotka antavat tietoa kulutuksesta ja kuluttaja-asioista eurooppalaisella, kansallisella ja alueellisella tasolla.

Yhteenveto
Viisivuotisohjelman aikana komissio
— asettaa kuluttajansuojaa koskevat tilastot saataville entistä helppokäyttöisemmässä muodossa, etenkin julkaisuina,
— pyrkii tarjoamaan menetelmätukea kotona tapahtuvien tapaturmien tutkimiseksi,
— tuo kuluttajansuojan esille kaikilla asianmukaisilla tilastotyöaloilla,
— varmistaa, että kuluttajansuoja otetaan huomioon tilastopolitiikan uusilla osa-alueilla,
— tukee jäsenvaltioiden tilastolaitosten toimintaa kuluttajansuojaa koskevien tilastojen tuottamiseksi.
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Kyseisen politiikan alan kannalta tärkeimmät työalat
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39 Kuluttajansuoja

Muut merkittävät täydentävät työalat

61
64
65
66

Maankäyttö ja maisemanhoito
Kasvinviljely
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70 Kestävä kehitys

teollisuutta

XV OSASTO
Euroopan laajuiset verkot
Tällä osa-alueella ei tarvita omaa tilasto-ohjelmaa. Tätä osastoa varten tarvittavat tilastotiedot johdetaan tarvittaessa niistä
tiedoista ja indikaattoreista, jotka on tuotettu muiden ohjelmaan sisältyvien osastojen tarpeisiin.

Politiikan tarpeet ja Eurostatin tuotanto
Perustamissopimuksen osasto
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Energia
Tavarakauppa
Maankäyttö ja maisemanhoito
Ympäristötilastot
Aluetilastot
Tiede ja teknologia
Paikkatieto ja paikallistieto

X V I OS A S T O
Teollisuus

Vaikutukset tilastotyöhön
Tilastotyössä, joka koskee teollisuutta sen laajassa merkityksessä (käsite sisältää myös rakentamisen, palvelut, energia-alan
sekä maatalouden raaka-aineita jalostavan teollisuuden), keskitytään jatkossa tukemaan Amsterdamin sopimuksessa ja
sen jälkeisissä huippukokouksissa (etenkin maaliskuussa 2000 pidetyssä Lissabonin huippukokouksessa) vahvistettua
politiikkaa. Tässä yhteydessä tehtäväksi suunniteltu työ koskee etenkin globalisaatiota, yritysten sisäistä ja ulkoista organisaatiota (ja laajemmin tuotantojärjestelmää), yritysten välistä yhteistyötä, yrittäjyyttä ja hallintotapaa, kysyntää sekä
työllisyyttä ja henkilöresursseja.
Ensisijaisena tehtävänä on yritystilastoja koskevien asetusten täytäntöönpano. Huomiota kiinnitetään tässä yhteydessä
etenkin tulosten laatuun.
Jotta voitaisiin seurata teollisuuden rakennemuutosta, yritystoiminnan tilastoja kehitetään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kansallisten tilastolaitosten kanssa. Tässä kehittämisohjelmassa mukautetaan nykyisiä asetuksia sekä tuotetaan
tietoja EU-politiikan tärkeimpien osa-alueiden, kuten yhtenäismarkkinoiden, laajentumisen, talous- ja rahapolitiikan,
tietoyhteiskunnan, työllisyyspolitiikan sekä EU:n toimintakertomuksen perustana olevien rakenteellisten indikaattoreiden
tarpeisiin.
Eurostat tutkii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, miten kansallisia tiedonkeruumenetelmiä voitaisiin parhaiten järkeistää ja
koordinoida, jotta yrityksille aiheutuvia rasitteita voitaisiin vähentää mahdollisimman paljon. Erityisesti pyritään
nykyisten ja uusien tilastotyövälineiden ja etenkin PRODCOM-luokituksen (ja muiden vastaavien palvelualan välineiden)
avulla parantamaan yhtenäismarkkinoiden analysointia.
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Energia
Energiatilastoista pyritään parantamaan etenkin energiataseiden ja niihin sisältyvien, energiankulutusta koskevien tietojen
laatua, jotta voitaisiin paremmin vastata kasvihuonekaasupäästöjen seurantajärjestelmän tarpeisiin. Nykyistä järjestelmää
laajennetaan, jotta kestävä kehitys (energiatehokkuus, yhteistuotanto, uusiutuvat energialähteet) voitaisiin ottaa
paremmin huomioon, ja samalla seurataan kilpailun tehokkuutta vapautetuilla markkinoilla ja sen vaikutuksia kuluttajiin
ja energia-alaan.

Yhteenveto
Viisivuotisen ohjelmakauden aikana tilastotyössä
— parannetaan yritystoiminnan rakennetilastojen laadintajärjestelmää siten, että perustaksi otetaan politiikan tarpeet ja
tavoitteeksi järjestelmä, joka reagoi nopeasti ympäristön, politiikan ja käyttäjien kaltaisiin muuttuviin tekijöihin,
— pyritään säilyttämään tarvittava infrastruktuuri, johon kuuluvat mm. yritysrekisterit ja luokitukset,
— keskitytään tuotettujen tietojen laadun arviointiin ja parantamiseen.

Politiikan tarpeet ja Eurostatin tuotanto
Perustamissopimuksen osasto
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XVII OSASTO
Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus

Vaikutukset tilastotyöhön
Yksi Euroopan unionin rakentamisen tärkeimmistä edellytyksistä on sosiaalisen ja alueellisen epätasapainon korjaaminen.
Tämä on rakennerahastojen tärkein tavoite. Komissio on vuonna 1988 toteutetusta rakennerahastojen uudistuksesta
lähtien harjoittanut sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta tukevaa kokonaispolitiikkaa, jossa alueellisilla tilastoilla
on hyvin tärkeä merkitys päätösten täytäntöönpanossa: alueiden tukikelpoisuus aluekohtaisten tavoitteiden osalta määritellään sosiaalis-taloudellisin perustein tiettyjä kynnysarvoja noudattaen ja jäsenvaltioille myönnettävästä tuesta päätetään
objektiivisesti tilastollisten indikaattorien perusteella. Lisäksi yhteisön politiikan eri osa-alueiden vaikutukset voidaan
alueellisella tasolla arvioida ja alueelliset erot kvantifioida vain, jos saatavilla on kattavia aluekohtaisia tilastoja.
Alueiden sosiaalis-taloudellista kehitystä koskevia, komission säännöllisesti laatimia arviointikertomuksia varten
(Kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta koheesiosta (1)) tarvitaan runsaasti tilastotietoa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä kaupunkeihin, sillä poliittiset päättäjät ovat yhä useammin korostaneet tarvetta Euroopan kaupungeissa asuvien
elämänlaadun arviointiin. Päättäjät tarvitsevat tulevia toimia varten vertailukelpoisia tietoja kaikista EU:n kaupungeista.
Vuonna 1997 julkaistussa komission tiedonannossa (”Kohti kaupunkien toimintaohjelmaa Euroopan unionissa”) ja
vuonna 1998 julkaistussa komission tiedonannossa (”Kaupunkien kestävä kehittäminen Euroopan unionissa: toimintakehys”) tuotiin selvästi esille näiden entistä vertailukelpoisempien tietojen tarve.
Laajentuneessa Euroopan unionissa noudatettava yhteisön aluepolitiikka sekä rakennerahastojen uusi ohjelmakausi
määräävät pitkälti sen, millaisia toimia tilasto-ohjelmassa toteutetaan vuosina 2003—2007. Laaditun aikataulun mukaan
komissio hyväksyy kolmannen yhteenkuuluvuutta käsittelevän kertomuksen vuoden 2004 alussa, ja siihen sisältyvät
päätelmät on pantava täytäntöön (asetusehdotuksissa) kyseisen vuoden kuluessa. Tarvittaviin tietoihin kuuluvat aluekohtaiset väestöennusteet ja aluetason väestötiedot.
(1) Katso ”Euroopan yhtenäisyys, kansojen solidaarisuus, alueiden monimuotoisuus”; toinen kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta
yhteenkuuluvuudesta, tammikuu 2001.
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Paikkatieto
Monet komission yksiköt käyttävät paikkatietojärjestelmiä vastuualueeseensa kuuluvan politiikan suunnitteluun,
täytäntöönpanoon ja arviointiin. Tämä suuntaus yleistyy lähivuosina teknologian kehittyessä ja tietojen saatavuuden
parantuessa. Eurooppalaiset paikkatiedon infrastruktuurialoitteet tuovat mukanaan uusia haasteita tällä osa-alueella.
Komission viitetietokantaa hoitavan Eurostatin on pystyttävä vastaamaan näihin haasteisiin.
Yhteenveto
Viisivuotisen ohjelmakauden aikana tilastotyössä
— otetaan käyttöön rakennerahastojen seuraavalla toimintakaudella tarvittavat tilastoindikaattorit,
— tuotetaan sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta koskevan kertomuksen laatimista sekä rakennerahastoihin liittyviä, vuoden 2006 jälkeisiä komission ehdotuksia varten tarvittavat tiedot,
— integroidaan paikkatietojärjestelmät entistä paremmin politiikan ohjaukseen.
Politiikan tarpeet ja Eurostatin tuotanto
Perustamissopimuksen osasto

Eurostatin työalat

XVI OSASTO
TALOUDELLINEN JA SOSIAALINEN YHTEENKUULUVUUS
Kyseisen politiikan alan kannalta tärkeimmät työalat

55 Hinnat
72 Aluetilastot
74 Paikkatieto ja paikallistieto

Muut merkittävät täydentävät työalat

31
32
40
44
50
63
71

Väestö
Työmarkkinat
Kansantalouden vuositilinpito
Yritysten toimialatilastot
Matkailu
Maatalouden taloustilastot
Ympäristötilastot

XVIII O S AST O
Tutkimus ja teknologinen kehittäminen
Tiede- ja teknologiatilastot sekä innovaatiotilastot
Vaikutukset tilastotyöhön
Yhteisön TTK-politiikan yleistavoitteena on vahvistaa Euroopan talouden tiede- ja teknologiaperustaa sekä parantaa sen
kansainvälistä kilpailukykyä. Eurooppa-neuvosto asetti vuonna 2000 pidetyssä Lissabonin huippukokouksessa Euroopalle
selkeät strategiset tavoitteet seuraavaa vuosikymmentä varten. Panosten, tuotoksen ja tietoperustaisen talouden sosioekonomisten vaikutusten yhdenmukaistettu mittaaminen on jatkossakin tärkeässä asemassa Euroopan tutkimusohjelmassa,
kuten eurooppalaista tutkimusaluetta koskevasta keskustelusta käy selkeästi ilmi.
Kaikessa viime aikoina toteutetussa T & K- ja innovaatiopolitiikassa on tarvittu ajantasaista ja yhdenmukaista tietoa,
jonka keräämisestä on neuvoteltava jäsenvaltioiden kanssa ja jonka keruun koordinoinnista vastaa Eurostat. Molempia
politiikan osa-alueita varten tarvittavien indikaattorien vuosittainen päivittäminen edellyttää, että tiedot kerätään jäsenvaltioista useammin ja että niiden laatua parannetaan. Tiede- ja teknologia-alan henkilöresursseja koskevien sekä sukupuolen mukaan jaoteltujen tilastotietojen tuottamista on kehitettävä, jotta päättäjille voidaan tarjota tiedot, joita ne tarvitsevat pystyäkseen arvioimaan yhteisön politiikalla aikaansaatuja vaikutuksia.
Yhteenveto
Seuraavien viiden vuoden aikana pyritään lähinnä
— parantamaan nykyisten indikaattorien laatua sekä jatkamaan käsitteistöön liittyvää työtä sellaisten uusien indikaattorien laatimiseksi ja kehittämiseksi, joita voidaan käyttää kansallisten tutkimus- ja innovaatiopolitiikkojen vertaisanalyysissä ja erityisesti T & K-alan henkilöresurssien ja alalla työskentelevien liikkuvuuden mittaamisessa,
— kehittämään uusia TTK- ja innovaatiotilastoja eurooppalaisen tutkimusalueen yhteydessä ja erityisesti luomaan teoriapohja nykyistä lyhyemmällä aikavälillä tuotettavia TTK- ja innovaatiotilastoja varten,
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— luomaan tietoyhteiskunnan mittaamisessa tarvittava yleisperusta,
— mittaamaan teknologian kehitystä yhdenmukaistettujen patenttitilastojen avulla,
— ottamaan ehdokasmaat mukaan yhdenmukaistettujen ja vertailukelpoisten TTK- ja innovaatiotilastojen yleiseen
kehittämiseen.

Tilastoalan tutkimus

Vaikutukset tilastotyöhön
Yhteisö edistää osana T & K-politiikkaansa tutkimusta, jolla tuetaan sen oman politiikan eri osa-alueita. Viralliset tilastot
on useissa puiteohjelmissa (ja kuudennen puiteohjelman valmisteluasiakirjoissa) todettu alaksi, jolla on tarkoitus käynnistää yhteisön tason T & K-toimia.
Tilastojen hyödyntäminen poliittisessa päätöksenteossa on lisääntynyt 1990-luvun lopulta lähtien, mikä on johtanut
siihen, että tarvitaan yhä tarkempia ja vertailukelpoisempia tilastoja etenkin lyhyen aikavälin indikaattoreista, joita
käytetään yhtenäismarkkinoiden sekä talous- ja rahaliiton tilanteen seurantaan. Euroopan unionin tuleva laajentuminen
lisää tarvetta saada viipymättä käyttöön näitä tietoja.
Samalla teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia tiedonkeruuta ja tilastojen levittämistä varten. Tietoja antavat tahot
(yritykset ja yksityishenkilöt) pitävät kuitenkin vastaustaakkaa liian suurena ja vaativat sen vähentämistä, joka voidaan
toteuttaa lisäämällä automaatiota ja tehostamalla jo olemassa olevien tietojen käyttöä. Eurooppalaisella ulottuvuudella on
tärkeä merkitys tilastoalan tutkimuksessa ja kehittämisessä, sillä tilastotuotanto on luonteeltaan kansainvälistä toimintaa,
koska vain harvoilla jäsenvaltioilla on varaa tuottaa tilastot yksin. Tämä yhdessä tuotettujen tilastojen kustannustehokkuusanalyysin merkityksen lisääntymisen kanssa tarkoittaa, että Euroopan tilastotuotannolle asetetaan uusia vaatimuksia.
Virallisia tilastoja Euroopassa laativien on tämän vuoksi tarkasteltava uudelleen menettelytapoja, joita nykyisin käytetään
kerättäessä tilastotietoja ja laadittaessa tilastoja yhä laajemmasta ilmiöjoukosta.
Näiden vaatimusten vuoksi on tärkeää, että tavanomaista tarkempaa tilastollista analyysiä varten tuotettujen tilastojen
laadinnassa käytetään jo olemassa olevia tietolähteitä. Tämä puolestaan edellyttää sellaisten tilastomenetelmien ja -välineiden kehittämistä, joilla voidaan yhdistää eri lähteistä peräisin olevia tietoja (kuten hallinnollisia tietoja ja otantatutkimuksilla saatuja tietoja tai alle vuoden pituisia jaksoja koskevia tilastoja ja rakennetilastoja).

Yhteenveto
Seuraavien viiden vuoden aikana pyritään lähinnä
— kehittämään uusia tilastovälineitä ja -menetelmiä virallisten tilastojen tuottamista varten,
— kehittämään käsitteitä ja tilastoja, joita tarvitaan uusien sosioekonomisten ilmiöiden mittaamisessa,
— siirtämään teknologiaa ja tietotaitoa Euroopan tilastojärjestelmässä,
— parantamaan tilastotuotantoprosessin ja tuotettujen tilastojen laatua.

Politiikan tarpeet ja Eurostatin tuotanto
Perustamissopimuksen osasto

Eurostatin työalat

XVII OSASTO
TUTKIMUS JA TEKNOLOGINEN KEHITTÄMINEN
Kyseisen politiikan alan kannalta tärkeimmät työalat

22 Tilastoalan tutkimus ja menetelmät
73 Tiede ja teknologia

Muut merkittävät täydentävät työalat

44 Yritysten toimialatilastot
49 Tietoyhteiskunta

XIX OSASTO
Ympäristö

Vaikutukset tilastotyöhön
Ympäristötilastoilla pyritään ennen kaikkea tukemaan tehokkaalla tavalla Euroopan unionin ympäristöpolitiikan toteuttamista ja arviointia. Tärkeimmät ympäristöpolitiikan ensisijaisista tavoitteista sisältyvät kuudenteen ympäristöä koskevaan
toimintaohjelmaan, kestävän kehityksen strategiaan sekä Cardiffissa hyväksyttyyn strategiaan, joka koskee ympäristönäkökohtien sisällyttämistä politiikan muihin osa-alueisiin.
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Euroopan komission ehdotuksessa kuudenneksi ympäristöä koskevaksi toimintaohjelmaksi ”Ympäristö 2010: tulevaisuutemme valinta” selostetaan ympäristötilastojen painopisteet. Uudessa ohjelmassa mainitaan neljä pääasiallista politiikan
osa-aluetta: ilmastonmuutos, luonto ja biologinen monimuotoisuus, ympäristö, terveys ja elämänlaatu, luonnonvarat ja
jätteet. Siinä korostetaan, että ympäristönäkökohdat on jatkossakin pyrittävä sisällyttämään kaikkiin asianmukaisiin politiikan osa-alueisiin ja että on pyrittävä varmistamaan, että kansalaiset saavat entistä helpommin käyttöönsä entistä
parempilaatuista tietoa ympäristöstä. Ympäristönäkökohdat on lisäksi otettava aiempaa paremmin huomioon maankäytössä.
Göteborgissa kesäkuussa 2001 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi EU:lle kestävän kehityksen strategian, joka
koostuu neljästä osa-alueesta (ilmastonmuutos, liikenne, terveys ja luonnonvarat) ja jota seurataan vuosittain. Strategia
vaikuttaa huomattavasti ympäristötilastojen tarpeeseen, mutta kestävän kehityksen näkökulma vaikuttaa myös sosiaali- ja
talousalan tilastoihin. Jotta saavutettuja tuloksia voitaisiin mitata, kestävä kehitys otetaan mukaan yhteenvetoraporttia
varten tarkoitettuun rakenteellisten indikaattorien luetteloon, ja sitä koskevat tiedot esitetään vuosittain keväisin kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle vuodesta 2002 lähtien.
Göteborgin Eurooppa-neuvosto kehotti lisäksi kestävää kehitystä koskevan ulkoisen strategian laatimiseen, ja jatkossa
tullaan hyväksymään kokonaisasialista kestävää kehitystä käsittelevää YK:n huippukokousta varten.
Toimintaohjelma ja kestävän kehityksen strategia edellyttävät työn jatkamista nykyisillä tilasto-ohjelman ympäristöosuuteen sisältyvillä aloilla sekä näiden alojen laajentamista ja mukauttamista. Tilasto-ohjelmassa keskitytään jatkossakin tilastoihin, jotka liittyvät läheisesti sosioekonomisiin tilastoihin. Jälkimmäiset koskevat muun muassa ihmisen toiminnan
vaikutuksia ympäristöön sekä yhteiskunnan reaktioita. Tarvitaan lisätyötä, jotta tilastoilla voitaisiin kuvata yhteiskunnan,
talouden ja ympäristöalan kehityksen vuorovaikutusta. Ohjelma on tarkoitettu täyttämään tilastotarpeet yhdessä Euroopan ympäristökeskuksen tuottaman tiedon kanssa, ja nämä tilastotyön osa-alueet täydentävät jatkossakin toisiaan.
Ympäristönäkökohtien sisällyttäminen muihin politiikan osa-alueisiin on kestävän kehityksen kannalta ratkaisevan
tärkeää, mutta merkittäviä tuloksia on saavutettu yhdeksästä alasta vain kolmella alalla (liikenteen alalla, maataloudessa
ja energia-alalla). Jotta ympäristötilastoja voitaisiin käyttää tällaisen yhdennetyn politiikan tarpeisiin, on jatkettava työtä
yhteisön ympäristötilastojen täydelliseksi yhdenmukaistamiseksi asianomaisten sosioekonomisten tilastojen kanssa.
Joidenkin nykyisiä tarpeita vastaavien tilastojen laatimisessa on viime vuosina edistytty huomattavasti. Vastaavat toimet
ovat välttämättömiä myös muilla politiikan osa-alueilla. Erityistä huomiota olisi lisäksi kiinnitettävä biologista monimuotoisuutta mittaaviin indikaattoreihin, resurssien käyttöön ja resurssi-intensiivisyyteen, myrkyllisiin kemikaaleihin ja niiden
vaikutuksiin ihmisten terveyteen. Maankäyttöä koskevia tilastoja parannetaan maisemaa koskevilla tilastoilla. Kalataloustilastoilla on tärkeä merkitys tämän ehtyvän luonnonvaran kehityksen seurannassa (katso II osasto). Tuotanto- ja kauppatilastoihin sekä muihin lähteisiin perustuvien aggregoitujen indikaattorien avulla voidaan kuvata yhteiskunnan riippuvuutta kemikaaleista. Sosiaalialan tilastoihin on tarpeen lisätä ympäristöulottuvuus, jotta saataisiin tietoa kulutustottumuksista sekä saasteiden ja kemikaalien käytön mahdollisista terveysvaikutuksista.
Jätetilastoja koskevan asetuksen täytäntöönpano on yksi tärkeimmistä tehtävistä. Politiikan uudet osa-alueet, joissa yhdistetään jätehuolto ja resurssienhallinta, edellyttävät tilastoja, jotka kuvaavat johdonmukaisella tavalla materiaalivirtoja,
resurssien käyttöä, jätteitä, uudelleenkäyttöä sekä ympäristötehokkuutta. Vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanon
tueksi tarvitaan tilastoja sekä vesitilastojen parempaa yhdenmukaistamista. Näitä tilastoja varten tarvitaan välttämättä
parempi oikeusperusta. Pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä annetun direktiivin (IPPC-direktiivin) täytäntöönpanon tueksi tarkoitetut tilastot ovat tärkeitä, jotta voitaisiin varmistaa vertailukelpoisuus yritystilastojen
kanssa. Tiedonantovelvollisuuksien tarkistaminen sekä tilastointia ja säännösten noudattamisen valvontaa varten toimitettujen tietojen koordinointi ovat tärkeitä tehtäviä.
Lisäksi on luotava kansantalouden tilinpitoon yhteydessä olevat ympäristötilit. Nämä tilit ovat välttämätön perusta
ympäristöä koskeville analyyseille sekä entistä kattavampien mallien luomiselle talouden ja ympäristön vuorovaikutuksen
tutkimista varten. Niitä mukautetaan ja laajennetaan jatkossa siten, että ne vastaavat kestävän kehityksen analysoinnissa
välttämättömille tilastoille asetettuja vaatimuksia.

Yhteenveto
Seuraavien viiden vuoden aikana pyritään erityisesti
— parantamaan ympäristöalan perustilastoja, joihin kuuluvat lähinnä jäte- ja vesitilastot sekä ympäristömenotilastot,
siten että työssä keskitytään ympäristöindikaattorien laadinnassa tarvittaviin tilastoihin, sekä antamaan tämäntyyppisiä tilastoja varten tarvittava lainsäädäntö,
— tuottamaan ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevia, helposti ymmärrettäviä indikaattoreita yhteistyössä muiden
komission yksiköiden ja Euroopan ympäristökeskuksen kanssa,
— jatkamaan työtä, jonka tarkoituksena on täydentää sosioekonomisia tilastoja ympäristönäkökohdilla, ja tuottaa tarvittavat indikaattorit, joilla kuvataan ympäristönäkökohtien ja kestävään kehitykseen liittyvien näkökohtien sisällyttämistä muihin politiikan osa-alueisiin,
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— jatkamaan työtä, jonka tarkoituksena on ottaa ympäristöala osaksi kansantalouden tilinpitoa tiettyjen säännöllisesti
laadittavien ympäristötilien muodossa sekä mukauttaa näitä tilejä kestävän kehityksen ensisijaisten tavoitteiden edellyttämällä tavalla,
— osallistumaan ilmoitusvelvollisuuden tarkistustyöhön sekä jatkamaan Euroopan ympäristökeskuksen kanssa tehtävää
kiinteää yhteistyötä, joka kattaa koordinoitujen toimien toteuttamisen ja sen varmistamisen, että ympäristökeskuksen
ja komission tiedonkeruujärjestelmät täydentävät toisiaan,
— parantamaan maailmanlaajuista kestävää kehitystä koskevien tietojen keruuta ja analysointia.

Politiikan tarpeet ja Eurostatin tuotanto
Perustamissopimuksen osasto

Eurostatin työalat

XVIII OSASTO
YMPÄRISTÖ
Kyseisen politiikan alan kannalta tärkeimmät työalat

45
65
70
71
74

Energia
Kotieläintalous
Kestävä kehitys
Ympäristötilastot
Paikkatieto ja paikallistieto

Muut merkittävät täydentävät työalat

35
39
44
48
50
61
62
64
67
68
69
72

Terveys ja turvallisuus
Kuluttajansuoja
Yritysten toimialatilastot
Liikenne
Matkailu
Maankäyttö ja maisemanhoito
Maatalouden rakenteet
Kasvinviljely
Maataloustilastojen koordinointi ja uudistaminen
Metsätaloustilastot
Kalataloustilastot
Aluetilastot

XX OSASTO
Kehitysyhteistyö (ja muut ulkoiset toimet)

Vaikutukset tilastotyöhön
Yleistavoitteena on tukea EU:n ulkopolitiikkaa tarjoamalla asianmukaista ja selkeästi kohdennettua tilastoteknistä tukea,
jolla parannetaan EU:lta tukea saavien maiden tilastollisia valmiuksia. Tulevaisuuden strategiassa on kuitenkin otettu
huomioon tarve mukautua EU:n politiikassa tapahtuviin muutoksiin.
EU:n politiikan heijastuminen tilastoyhteistyöhön
Tärkein EY:n kehitysyhteistyöpolitiikassa tapahtunut muutos on se, että siinä pyritään yhä useammin ja selkeämmin
köyhyyden vähentämiseen etenkin AKT-maissa. Näin ollen köyhyyden mittaamisesta ja seurannasta on tullut yhä
tärkeämpi tilastotyön osa-alue. Tämä tarkoittaa, että toimintaa lisätään lähinnä sosiaalitilastojen alalla. Kehitysyhteistyön
pääosastolle, ulkosuhteiden pääosastolle sekä EuropeAid-toimistolle tarjotaan lisäksi teknistä tukea ja asiantuntemusta
sen mittaamiseksi, miten EY:n kehitysyhteistyöohjelmat vaikuttavat köyhyyteen.
Alueellinen integraatio on jatkossakin tärkeä osa ohjelmaa, ja tarkoituksena on kuvata niitä lisääntyviä toimia, joita maat
itse toteuttavat alueellisten rakenteidensa vahvistamiseksi. Tuettaviin osa-alueisiin kuuluvat monenvälinen seuranta,
kansantalouden tilinpidon parantaminen, hintatilastot, maataloustilastot, ulkomaankauppatilastot, yritystilastot ja tilastoalan koulutus.
Välimeren 12 kumppanuusmaan osalta tärkeimpänä tavoitteena on kansallisten tilastojärjestelmien parantaminen sekä
toimielinten sisällä että niiden välillä. Lisäksi tuetaan tilastojen yhdenmukaistamista, tuotantoa sekä niiden saatavuuden
parantamista, jotta voitaisiin tarjota vahva perusta poliittiselle päätöksenteolle ja hyvälle hallinnolle. Sosioekonomisten
tilastojen lisäksi ensisijaisia aloja ovat muuttoliike, matkailu ja ympäristö.
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EU:n ja uusien itsenäisten valtioiden välisen tilastoyhteistyön tavoitteena on tukea ja seurata taloudellista yhteistyötä ja
uudistusprosessia sekä edistää markkinataloutta. Tärkeimmät tarpeet koskevat taloustilastoja ja ulkomaankauppatilastoja.
Eurostat jatkaa ja tehostaa pyrkimyksiään avuntoimittajayhteisön koordinoinnin parantamiseksi (kahden- ja monenvälinen apu). Se tukee tässä tarkoituksessa etenkin OECD:n kehitysapukomiteassa, YK:ssa ja Maailmanpankissa tehtävää
työtä, jolla pyritään arvioimaan, miten kehitysyhteistyöllä edesautetaan vuonna 2000 pidetyssä YK:n vuosituhannen
huippukokouksessa asetettujen kehitysyhteistyötavoitteiden saavuttamista. Tässä yhteydessä se osallistuu aktiivisesti
PARIS 21 -aloitteeseen ja toimintaan Balkanilla. Teknisessä yhteistyössä korostetaan käyttäjien huomioonottamisen
tärkeyttä ja edistetään monivuotisten ohjelmien laadintaa.
Innovatiivisia toimia toteutetaan sellaisten lähestymistapojen ja menetelmien kehittämiseksi, joilla voidaan mitata ja
valvoa ihmisoikeuksien ja hyvän hallintotavan noudattamista.
Yhteenveto
Viisivuotiskautena tilastotyössä keskitytään
— tarjoamaan tilastoteknistä apua, jolla pyritään parantamaan EU:lta tukea saavien valtioiden tilastovalmiuksia,
— parantamaan köyhyyden mittaamista ja seurantaa,
— kehittämään lähestymistapoja ja menetelmiä, joilla voidaan mitata ja valvoa ihmisoikeuksien ja hyvän hallintotavan
noudattamista.
Politiikan tarpeet ja Eurostatin tuotanto
Perustamissopimuksen osasto

Eurostatin työalat

XIV OSASTO
KEHITYSYHTEISTYÖ
Kyseisen politiikan alan kannalta tärkeimmät työalat

21 Muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävä
tilastoyhteistyö
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LIITE II
Viisivuotinen tilasto-ohjelma 2003—2007: Eurostatin työalat
Luku (alatoimi)

I

Tilastotuotannon tuki ja tekninen infrastruktuuri

Työala (toimenpide)

10
11
12
13

22
25

Laadun hallinta ja arviointi
Luokitukset
Tilastokoulutus
Eurostatia varten tarkoitetut tietotekniikkainfrastruktuurit ja
-palvelut
Euroopan tilastojärjestelmää varten tarkoitettu tietotekninen
standardointi ja yhteistyöinfrastruktuurit
Viite- ja metatietovarastot
Tiedotus
Levitys
Tilastoinnin koordinointi
Ehdokasmaiden kanssa tehtävä tilastoyhteistyö
Muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävä tilastoyhteistyö
Tilastoalan tutkimus ja menetelmät
Tietoturva ja tilastosalaisuus

31
32
33
34
35
36
37
38
39

Väestö
Työmarkkinat
Koulutus
Kulttuuri
Terveys ja turvallisuus
Tulojen jakautuminen ja elinolot
Sosiaaliturva
Muu väestö- ja sosiaalitilastoihin liittyvä työ
Kuluttajansuoja

III.A Makrotaloustilastot

40
41
42
43
55
57

Kansantalouden vuositilinpito
Neljännesvuositilinpito
Rahoitustilinpito
Omien varojen seuranta
Hinnat
Suhdannetilastot

III.B Yritystoimintatilastot

44
45
48
49
50
51

Yritysten toimialatilastot
Energia
Liikenne
Tietoyhteiskunta
Matkailu
Yritysrekisterit

III.C Raha-, rahoitus-, kauppa- ja maksutasetilastot

52 Raha ja rahoitus
53 Tavarakauppa
54 Palvelukauppa ja maksutase

IV

61
62
63
64
65
66

14
15
16
17
18
19
21

II

Väestö- ja sosiaalitilastot

III

Taloustilastot

Maa-, metsä- ja kalatalous

Maankäyttö ja maisemanhoito
Maatalouden rakenteet
Maatalouden taloustilastot
Kasvinviljely
Kotieläintalous
Maatalouden raaka-aineita jalostavaa teollisuutta koskevat
tilastot
67 Maataloustilastojen koordinointi ja uudistaminen
68 Metsätaloustilastot
69 Kalataloustilastot
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Luku (alatoimi)

Työala (toimenpide)

V

Monialatilastot

70
71
72
73
74

Kestävä kehitys
Ympäristötilastot
Aluetilastot
Tiede ja teknologia
Paikkatieto ja paikallistieto

VII

Resurssit ja hallinnointi

91
92
93
94
95
96
97
99

Kansainväliset ja toimielinten väliset suhteet
Hallinnointi ja tilasto-ohjelmat
Henkilöresurssien hallinnointi
Rahoitusvarojen hallinnointi
Lainsäädäntöperustan hallinnointi
Tarkastus
Yleishallinto
Hajautettu hallinto
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2368/2002,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2002,
raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

kauppaa, sekä timanttiteollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Neuvottelut johtivat sertifiointijärjestelmän kehittämiseen.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan,
(6)

Kaikki osanottajat hyväksyivät neuvottelutuloksen perustaksi toimenpiteiden toteuttamiselle omassa oikeusjärjestelmässään.

(7)

Yhdistyneiden
Kansakuntien
yleiskokous
ilmaisi
päätöslauselmassaan nro 56/263 tyytyväisyytensä
Kimberleyn prosessissa kehitettyyn sertifiointijärjestelmään ja kehotti kaikkia, joita asia koskee, liittymään
siihen.

(8)

Sertifiointijärjestelmän käyttöönotto merkitsee sitä, että
raakatimanttien tuontiin yhteisön alueelle ja vientiin
yhteisön alueelta sovelletaan sertifiointijärjestelmää,
johon sisältyy sertifikaattien antaminen järjestelmän
osanottajien toimesta.

(9)

Kukin jäsenvaltio voi nimetä yhden tai useamman viranomaisen vastaamaan tämän asetuksen olennaisten
säännösten täytäntöönpanosta alueellaan ja voi rajoittaa
viranomaisten määrää.

(10)

Toimivaltaiset yhteisön viranomaiset tarkastavat asianmukaisella tavalla yhteisöön tuotujen raakatimanttien
sertifikaattien pätevyyden.

(11)

Tämän asetuksen noudattamisen ei pidä katsoa vastaavan
tai korvaavan yhteisön lainsäädännön muiden vaatimusten noudattamista.

(12)

Sertifiointijärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi olisi
estettävä sen määräysten kiertäminen tai kiertämiseen
tähtäävät yritykset. Myös järjestelmää tukevien tai siihen
suoraan liittyvien palvelujen tarjoajien olisi huolehdittava
tarkkaan siitä, että tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan asianmukaisesti.

(13)

Maasta vietäviä raakatimantteja varten annetaan ja
vahvistetaan vientitodistuksia vain, jos voidaan kiistattomasti osoittaa, että kyseiset raakatimantit on tuotu
maahan sertifikaatin turvin.

(14)

Olosuhteiden vuoksi saattaa olla perusteltua, että tuontia
harjoittavan osanottajan toimivaltainen viranomainen
lähettää viejäosanottajan toimivaltaiselle viranomaiselle
vahvistuksen raakatimanttilähetyksen tuonnista.

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pakotteilla, jotka Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto on asettanut Sierra Leonessa ja Angolassa
toimivia kapinaliikkeitä sekä Liberian hallitusta vastaan
ja joilla tietyin edellytyksin kielletään raakatimanttien
tuonti Liberiasta, Angolasta ja Sierra Leonesta, ei ole
pystytty pysäyttämään raakatimanttien virtaamista lailliseen kauppaan eikä päättämään konflikteja.

Göteborgissa kesäkuussa 2001 kokoontunut Eurooppaneuvosto hyväksyi väkivaltaisten konfliktien ehkäisemistä
koskevan ohjelman, jossa muun muassa todetaan, että
jäsenvaltiot ja komissio puuttuvat arvokkaiden hyödykkeiden laittomaan kauppaan muun muassa määrittämällä
tapoja, joilla raakatimanttien ja väkivaltaisten konfliktien
välinen yhteys voidaan katkaista, ja tukemalla Kimberleyn prosessia.

Raakatimanttien tuonnista Sierra Leonesta Euroopan
yhteisöön 18 päivänä helmikuuta 2002 annetulla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 303/2002 (1) kielletään
tietyin edellytyksin raakatimanttien tuonti yhteisöön.

Nykyisin sovellettavia toimenpiteitä olisi täydennettävä
raakatimanttien kansainvälistä kauppaa koskevilla tehokkailla tarkastuksilla, jotta voitaisiin estää laillisten hallitusten horjuttamiseen pyrkivien kapinaliikkeiden ja
niiden liittolaisten toiminnan rahoittaminen konfliktitimanttien kaupan avulla. Tehokkaat tarkastukset edistävät
kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden säilymistä ja
suojaavat myös raakatimanttien viennistä saatavia tuloja,
jotka ovat elintärkeitä raakatimantteja tuottavien Afrikan
maiden kehitykselle.

Tällaisen tehokkaan tarkastusjärjestelmän kehittämiseksi
käynnistettiin Kimberleyn prosessin neuvottelut, jotka
saattoivat yhteen Euroopan yhteisön ja tuotantoa ja
kauppaa harjoittavat maat, jotka edustavat käytännöllisesti katsoen koko raakatimanttien kansainvälistä

(1) EYVL L 47, 19.2.2002, s. 8.
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Tällaista kiistatonta osoittamista koskevan säännöksen
noudattamista voisi helpottaa Kimberleyn prosessiin
osallistuvien raakatimanttiteollisuuden edustajien ehdottama takuu- ja teollisuuden itsesääntelyjärjestelmä.

(16)

Olisi annettava säännöksiä sellaisten raakatimanttien
viennin sallimiseksi, jotka on tuotu ennen tässä asetuksessa säädettyjen erityisten tuontitarkastusten soveltamista.

(17)

Kunkin jäsenvaltion olisi vahvistettava tämän asetuksen
rikkomisesta määrättävät seuraamukset.

L 358/29

Sertifiointijärjestelmän osalta Euroopan yhteisöä on tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena ilman sisärajoja.
Tämä asetus ei vaikuta voimassa oleviin tullimuodollisuuksia ja
-tarkastuksia koskeviin säännöksiin tai korvaa niitä.

2 artikla

(18)

Raakatimanttien vientiin ja tuontiin liittyviä asetuksen
säännöksiä ei sovelleta raakatimantteihin, jotka kuljetetaan yhteisön kautta vietäviksi toisen osanottajan
alueelle.

(19)

Sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoa varten Euroopan
yhteisön tulisi ottaa osaa Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmään. Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän osanottajien kokouksissa yhteisön edustajana
toimisi Euroopan komissio.

(20)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat
toimenpiteet olisi toteutettava menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (1) mukaisesti.

(21)

Olisi perustettava foorumi, jossa komissio ja jäsenvaltiot
voivat tarkastella tämän asetuksen soveltamista koskevia
kysymyksiä.

(22)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se
julkaistaan, mutta tuonti- ja vientitarkastuksia koskevien
säännösten voimaantuloa olisi lykättävä siihen Kimberleyn prosessissa sovittavaan päivään, jona kaikki osanottajat ottavat tuonti- ja vientitarkastukset samanaikaisesti
käyttöön,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU
AIHE JA MÄÄRITELMÄT

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) ’Kimberleyn prosessilla’ foorumia, jossa sen osanottajat ovat
suunnitelleet kansainvälisen raakatimanttien sertifiointijärjestelmän;
b) ’Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmällä’ Kimberleyn
prosessin neuvottelemaa kansainvälistä sertifiointijärjestelmää, joka esitellään liitteessä I;
c) ’osanottajilla’ Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän
osanottajia, jotka luetellaan liitteessä II;
d) ’sertifikaatilla’ osanottajan toimivaltaisen viranomaisen
asianmukaisesti antamaa ja vahvistamaa asiakirjaa, jolla
todistetaan, että raakatimanttilähetys on Kimberleyn
prosessin sertifiointijärjestelmän vaatimusten mukainen;
e) ’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaista, jonka osanottaja on nimennyt antamaan, vahvistamaan tai tarkastamaan
sertifikaatteja;
f) ’yhteisön viranomaisella’ jäsenvaltion nimeämää toimivaltaista viranomaista, joka mainitaan liitteen III luettelossa;
g) ’yhteisön sertifikaatilla’ yhteisön viranomaisen antamaa liitteessä IV olevan mallin mukaista sertifikaattia;
h) ’konfliktitimanteilla’ raakatimantteja sellaisina kuin ne
määritellään Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmässä;
i) ’raakatimanteilla’ timantteja, joita ei ole valmistettu tai jotka
on ainoastaan sahattu, halkaistu tai raakahiottu ja jotka
luokitellaan harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän nimikkeisiin 7102 10 00, 7102 21 00 ja
7102 31 00 (jäljempänä ’HS-koodi’);
j) ’tuonnilla’ fyysistä tulemista tai tuomista osanottajan maantieteellisen alueen mille tahansa osalle;
k) ’viennillä’ fyysistä lähtemistä tai poisviemistä osanottajan
maantieteellisen alueen mistä tahansa osasta;

1 artikla
l) ’lähetyksellä’ yhtä tai useampaa pakkausta;
Tällä asetuksella perustetaan raakatimanttien sertifiointia sekä
niiden tuonti- ja vientitarkastuksia koskeva yhteisön järjestelmä
Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoa
varten.
(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

m) ’pakkauksella’ yhtä tai useampaa yhteen pakattua timanttia;
n) ’seka-alkuperää olevalla pakkauksella’ pakkausta, joka
sisältää kahdesta tai useammasta maasta peräisin olevia
timantteja;
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o) ’yhteisön alueella’ jäsenvaltioiden alueita, joihin sopimusta
sovelletaan sopimuksessa määrätyin edellytyksin.

31.12.2002

5. Yhteisön viranomaisen on valittava toinen seuraavista
menetelmistä tarkastaakseen, että säiliön sisältö vastaa sitä
koskevassa sertifikaatissa ilmoitettuja tietoja:

p) ’sertifioidulla erällä’ raakatimanttien erää, johon tätä
asetusta sovelletaan ja jonka sijainti, määrä ja arvo sekä
näihin liittyvät muutokset ovat jäsenvaltion valvonnassa.

a) viranomainen avaa tarkastusta varten jokaisen säiliön tai

q) ’tullipassituksella’ passitusta yhteisön tullikoodeksista 12
päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2913/92 (1) 91—97 artiklassa säädetyn mukaisesti.

b) viranomainen valitsee tarkastusta varten avattavat säiliöt
sellaisen riskianalyysin tai vastaavan järjestelmän perusteella,
jossa otetaan asianmukaisella tavalla huomioon raakatimanttilähetykset.

II LUKU

6. Yhteisön viranomaisen on saatettava tarkastus päätökseen
viivytyksettä.

TUONTIJÄRJESTELY

5 artikla
3 artikla
Raakatimanttien tuonti yhteisöön kielletään, elleivät kaikki seuraavassa mainitut edellytykset täyty:
a) raakatimanttien mukana on osanottajan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama sertifikaatti;
b) raakatimantit on pakattu murtovarmoihin säiliöihin ja
osanottajan viennin yhteydessä asentama sinetti on ehjä;

1. Jos yhteisön viranomainen toteaa, että 3 artiklassa tarkoitetut
a) edellytykset täyttyvät, se merkitsee vahvistuksen alkuperäiseen sertifikaattiin sekä antaa maahantuojalle oikeaksi todistetun ja väärentämistä vastaan suojatun jäljennöksen alkuperäisestä sertifikaatista. Vahvistusmenettely toteutetaan 10
työpäivän kuluessa sertifikaatin toimittamisesta.
b) edellytykset eivät täyty, lähetys pidätetään.

c) sertifikaatissa kuvataan tarkasti siinä tarkoitettu lähetys.

4 artikla
1.
Säiliöt ja niitä koskevat sertifikaatit on toimitettava tarkastusta varten yhdessä ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
yhteisön viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, johon ne on tuotu,
tai siinä jäsenvaltiossa, joka on niiden mukana olevissa asiakirjoissa ilmoitettu niiden määräpaikaksi.
2.
Jos raakatimantit tuodaan jäsenvaltioon, jossa ei ole
yhteisön viranomaista, ne on toimitettava asiaankuuluvalle
yhteisön viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, joka on niiden
määräpaikka. Jos yhteisön viranomaista ei ole jäsenvaltiossa,
johon raakatimantit on tuotu, eikä jäsenvaltiossa, joka on
niiden määräpaikka, ne on toimitettava jossain muussa jäsenvaltiossa olevalle asiaankuuluvalle yhteisön viranomaiselle.
3.
Jäsenvaltion, johon raakatimantit on tuotu, on varmistettava, että ne toimitetaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle asiaankuuluvalle yhteisön viranomaiselle. Tätä varten niille voidaan
myöntää tullipassitus. Jos tullipassitus myönnetään, tässä artiklassa säädetty tarkastus on keskeytettävä kunnes ne ovat saapuneet asiaankuuluvalle yhteisön viranomaiselle.
4.
Tuoja vastaa raakatimanttien asianmukaisesta kuljetuksesta ja kuljetuskustannuksista.
(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) 2700/2000 (EYVL L 311, 12.12.2000,
s. 17).

2. Jos yhteisön viranomainen toteaa, että edellytyksiä ei ole
tietoisesti tai tahallisesti jätetty täyttämättä tai että se johtuu
jonkin toisen viranomaisen vastuulla olevista toimista, se voi
toimittaa vahvistuksen ja luovuttaa lähetyksen sen jälkeen, kun
tarpeelliset oikaisutoimet edellytyksien täyttämisen varmistamiseksi on toteutettu.
3. Yhteisön viranomainen ilmoittaa kuukauden kuluessa
edellytysten täyttämättä jättämisestä komissiolle ja osanottajan
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka oletetaan antaneen tai
vahvistaneen lähetystä koskevan sertifikaatin.

6 artikla
1. 29 artiklan 3 kohdassa mainittujen artiklojen soveltamisen alkamispäivään saakka jäsenvaltio voi sertifioida raakatimanttieriä, jotka on tuotu yhteisön alueelle tai jotka ovat siellä
ennen kyseistä ajankohtaa. Tämän päivämäärän jälkeen katsotaan, että sertifioituun erään kuuluvat raakatimantit täyttävät 3
artiklassa tarkoitetut edellytykset.
2. Kaikissa muissa tapauksissa yhteisön viranomainen voi
toimittaa vahvistuksen siitä, että se katsoo raakatimanttien
täyttävän 3 artiklassa tarkoitetut edellytykset, jos se on
todennut kyseisten timanttien olevan laillisesti yhteisössä edellä
mainittuna soveltamisen alkamispäivänä ja siitä päivästä
lähtien.
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7 artikla
Riippumatta 3, 4 ja 5 artiklan säännöksistä yhteisön viranomainen voi sallia raakatimanttien tuonnin, jos maahantuoja
toimittaa kiistattomat todisteet siitä, että kyseiset timantit oli
tarkoitettu yhteisöön tuotaviksi ja että ne vietiin enintään viisi
työpäivää ennen 29 artiklan 3 kohdassa mainittujen artiklojen
soveltamisen alkamispäivää.
Asianomainen yhteisön viranomainen toimittaa näissä tapauksissa maahantuojalle laillista tuontia koskevan vahvistuksen
siitä, että kyseisten timanttien katsotaan täyttävän 3 artiklassa
tarkoitetut edellytykset.

L 358/31

Komissio voi vahvistaa 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen raportin esitystavan helpottaakseen
sertifiointijärjestelmän toimivuuden seurantaa.
2. Yhteisön viranomainen säilyttää tarkastettavaksi toimitettujen, 3 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen sertifikaattien
alkuperäiskappaleet vähintään kolme vuotta. Se huolehtii siitä,
että komissio tai komission nimeämät henkilöt tai elimet voivat
tutustua alkuperäisiin sertifikaatteihin erityisesti silloin, kun
pyritään ratkaisemaan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän yhteydessä esille tulleita ongelmia.

III LUKU

8 artikla

VIENTIJÄRJESTELY

1.
Komissio kuulee osanottajia siitä, miten käytännössä
järjestetään vahvistuksen toimittaminen tuonnista yhteisön
alueelle sertifikaatin vahvistaneelle viejäosanottajan toimivaltaiselle viranomaiselle.

11 artikla

2.
Näiden kuulemisten perusteella komissio antaa 22
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ohjeet
tuonnin vahvistamista varten.

9 artikla
Komissio toimittaa kaikille yhteisön viranomaisille oikeaksi
todistetut näytteet osanottajien sertifikaateista, näitä sertifikaatteja antavien ja/tai vahvistavien viranomaisten nimet ja muut
olennaiset tiedot, oikeaksi todistetut näytteet sertifikaattien lainmukaista antamista tai vahvistamista osoittavista leimoista ja
allekirjoituksista sekä muut mahdollisesti saamansa sertifikaatteja koskevat tiedot.

10 artikla
1.
Yhteisön viranomaiset toimittavat komissiolle kuukausittain raportin kaikista sertifikaateista, jotka on 4 artiklan mukaisesti toimitettu tarkastettavaksi.
Raportissa mainitaan kunkin sertifikaatin yhteydessä ainakin
seuraavat tiedot:
a) sertifikaatin ainutkertainen numero
b) sertifikaatin antaneiden ja vahvistaneiden viranomaisten
nimet
c) antamis- ja vahvistamispäivä

Raakatimanttien vienti yhteisöstä kielletään, elleivät molemmat
seuraavat edellytykset täyty:
a) raakatimantteihin on liitetty yhteisön viranomaisen antama
ja vahvistama yhteisön sertifikaatti,
b) raakatimantit on pakattu 12 artiklan mukaisesti sinetöityihin
murtovarmoihin säiliöihin.

12 artikla
1. Yhteisön viranomainen voi antaa yhteisön sertifikaatin
viejälle, kun se on todennut, että
a) viejä on toimittanut kiistattomat todisteet siitä, että raakatimantit, joille sertifikaattia haetaan, on tuotu maahan laillisesti 3 artiklan säännöksiä noudattaen;
b) muut sertifikaatissa ilmoitettavat tiedot ovat oikeat;
c) raakatimantit on tosiasiallisesti tarkoitettu saapuviksi jonkin
osanottajan alueelle, ja
d) raakatimantit on määrä kuljettaa murtovarmassa säiliössä.
2. Yhteisön viranomainen vahvistaa yhteisön sertifikaatin
vasta varmistettuaan, että säiliön sisältö vastaa sertifikaattiin
merkittyjä tietoja ja että raakatimantit sisältävä murtovarma
säiliö on sen jälkeen sinetöity kyseisen viranomaisen vastuulla.

d) viimeinen voimassaolopäivä

3. Yhteisön viranomainen noudattaa jompaakumpaa seuraavista menettelyistä varmistaakseen, että kunkin säiliön sisältö
vastaa siihen liittyvään sertifikaattiin merkittyjä tietoja:

e) lähtömaa

a) viranomainen tarkastaa jokaisen säiliön sisällön, tai

f) alkuperämaa, jos se tunnetaan
g) HS-koodi(t)
h) karaattipaino
i) arvo
j) tarkastava yhteisön viranomainen
k) tarkastuspäivä.

b) viranomainen valitsee tarkastusta varten avattavat säiliöt
sellaisen riskianalyysin tai vastaavan järjestelmän perusteella,
jossa otetaan asianmukaisella tavalla huomioon raakatimanttilähetykset.
4. Yhteisön viranomainen toimittaa viejälle oikeaksi todistetun ja väärentämistä vastaan suojatun jäljennöksen vahvistamastaan yhteisön sertifikaatista. Viejä pitää jäljennöksen saatavilla vähintään kolmen vuoden ajan.
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5.
Yhteisön sertifikaatti on voimassa vientiä varten enintään
kahden kuukauden ajan antamispäivästä lähtien. Jos raakatimantteja ei viedä mainittuna aikana, yhteisön sertifikaatti palautetaan sen antaneelle yhteisön viranomaiselle.

13 artikla
Jos viejä kuuluu johonkin liitteen V luettelossa mainituista
timanttialan organisaatioista, yhteisön viranomainen voi
hyväksyä viejän tekemän ja allekirjoittaman ilmoituksen kiistattomaksi todisteeksi lainmukaisesta tuonnista yhteisöön. Tällaisessa ilmoituksessa on annettava vähintään samat tiedot kuin
17 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisessa
kauppalaskussa.

14 artikla
1.
Jos yhteisön viranomainen toteaa, että raakatimanttilähetys, jolle haetaan yhteisön sertifikaattia, ei täytä 11, 12 tai 13
artiklassa tarkoitettuja edellytyksiä, kyseinen viranomainen
pidättää lähetyksen.

2. Yhteisön viranomaiset säilyttävät vähintään kolmen
vuoden ajan 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut oikeaksi todistetut jäljennökset sekä kaikki yhteisön sertifikaatin antamisen ja
vahvistamisen perusteeksi viejältä saamansa tiedot.
Ne huolehtivat siitä, että komissio tai komission nimeämät
henkilöt tai elimet voivat tutustua näihin oikeaksi todistettuihin
jäljennöksiin ja tietoihin erityisesti silloin, kun pyritään ratkaisemaan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän yhteydessä
esille tulleita ongelmia.

16 artikla
1. Komissio kuulee osanottajia siitä, miten käytännössä
järjestetään vahvistuksen hankkiminen sellaisten yhteisöstä
vietyjen raakatimanttien tuonnista, joita koskevan sertifikaatin
yhteisön viranomainen on vahvistanut.
2. Näiden kuulemisten perusteella komissio antaa 22
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ohjeet
tuonnin vahvistamista varten.

2.
Jos yhteisön viranomainen toteaa, että edellytyksiä ei ole
tietoisesti tai tahallisesti jätetty täyttämättä tai että se johtuu
jonkin toisen viranomaisen vastuulla olevista toimista, se voi
luovuttaa lähetyksen sekä antaa ja vahvistaa yhteisön sertifikaatin sen jälkeen, kun tarpeelliset oikaisutoimet edellytyksien
täyttämisen varmistamiseksi on toteutettu.
3.
Yhteisön viranomainen ilmoittaa kuukauden kuluessa
edellytysten täyttämättä jättämisestä komissiolle ja osanottajan
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka oletetaan antaneen tai
vahvistaneen lähetystä koskevan sertifikaatin.

15 artikla
1.
Yhteisön viranomaiset toimittavat komissiolle kuukausittain raportin kaikista antamistaan ja vahvistamistaan yhteisön
sertifikaateista.
Raportissa mainitaan kunkin sertifikaatin yhteydessä ainakin
seuraavat tiedot:
a) sertifikaatin ainutkertainen numero
b) sertifikaatin antaneiden ja vahvistaneiden viranomaisten
nimet
c) antamis- ja vahvistamispäivä
d) viimeinen voimassaolopäivä
e) lähtömaa
f) alkuperämaa, jos se tunnetaan
g) HS-koodi(t)
h) karaattipaino ja arvo.
Komissio voi vahvistaa 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen raportin esitystavan helpottaakseen
sertifiointijärjestelmän toimivuuden seurantaa.
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IV LUKU
ALAN ITSESÄÄNTELY

17 artikla
1. Raakatimanttien kauppiaita edustavat organisaatiot, jotka
ovat perustaneet takuu- ja teollisuuden itsesääntelyjärjestelmän
Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoa
varten, voivat pyytää komissiolta, että ne merkitään liitteessä V
olevaan luetteloon suoraan tai asianomaisen yhteisön viranomaisen välityksellä.
2.

Pyytäessään merkitsemistään luetteloon organisaatio

a) toimittaa kiistattomat todisteet siitä, että se on hyväksynyt
säännöt ja määräykset, joiden nojalla sen raakatimanteilla
kauppaa käyvät jäsenet, niin luonnolliset henkilöt kuin
oikeushenkilöt, sitoutuvat viimeistään 29 artiklan 3
kohdassa mainittujen artiklojen soveltamisen alkamispäivästä alkaen
i) myymään ainoastaan timantteja, jotka on ostettu laillisista lähteistä asianomaisten Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien ja Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän määräysten
mukaisesti, sekä vakuuttamaan kirjallisesti kuhunkin
raakatimanttien myyntierään liittyvässä kauppalaskussa,
että henkilökohtaisen tiedon ja/tai raakatimanttien
toimittajan antamien kirjallisten takuiden perusteella
kyseiset myydyt raakatimantit eivät ole konfliktitimantteja;
ii) huolehtimaan siitä, että kuhunkin raakatimanttien
myyntierään liitetään kauppalasku, johon sisältyy edellä
mainittu allekirjoitettu takuu, joka yksilöi myyjän ja
ostajan sekä näiden rekisteröidyt toimistot yksiselitteisesti, myyjän mahdollinen alv-tunniste, myytyjen tavaroiden määrä/paino ja kuvaus, liiketoimen arvo sekä
toimituspäivä;
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iii) olemaan ostamatta raakatimantteja epäilyttävistä tai
tuntemattomista lähteistä ja/tai olemaan ostamatta
raakatimantteja, jotka ovat peräisin Kimberleyn
prosessin sertifiointijärjestelmän osanottaja-alueiden
ulkopuolelta;
iv) olemaan ostamatta raakatimantteja lähteistä, joiden on
oikeudellisesti sitovan asianmukaisen menettelyn perusteella todettu rikkoneen konfliktitimanttien kauppaa
koskevia hallitusten lakeja ja määräyksiä;
v) olemaan ostamatta raakatimantteja alueella tai alueelta,
jolta valtion tai Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän viranomaisen ilmoituksen mukaan tulee
konfliktitimantteja tai jolla niitä on saatavilla
myytäväksi;
vi) olemaan tietoisesti ostamatta tai myymättä konfliktitimantteja tai olemaan avustamatta muita niiden ostossa
tai myynnissä;
vii) huolehtimaan siitä, että kaikki timanttikaupassa raakatimantteja ostavat tai myyvät työntekijät saavat kattavasti
tiedot
konfliktitimanttien
kauppaa
rajoittavista
päätöksistä ja hallitusten määräyksistä;
viii) kokoamaan raakatimanttien toimittajilta saatuja ja
asiakkaille annettuja kauppalaskuja koskevat tiedot ja
säilyttämään niitä vähintään kolmen vuoden ajan;
ix) antamaan riippumattoman tarkastajan tehtäväksi
varmistaa, että kyseiset tiedot on koottu ja että niitä
säilytetään huolellisesti sekä joko ettei ole todettu, i—
viii kohdassa tarkoitettuja sitoumuksia rikkovia liiketoimia tai että kaikista tällaisia sitoumuksia rikkovista
liiketoimista on ilmoitettu asianmukaisesti asianomaiselle yhteisön viranomaiselle;
ja
b) toimittaa kiistattomat todisteet siitä, että se on hyväksynyt
säännöt, jotka velvoittavat organisaation
i) erottamaan jäsenen, jonka on kyseisen organisaation
suorittaman asianmukaisen tutkimusmenettelyn perusteella todettu rikkoneen vakavasti edellä mainittuja sitoumuksia;
ii) julkistamaan kyseisen jäsenen erottamisen ja ilmoittamaan siitä komissiolle;
iii) saattamaan kaikkien jäsentensä tiedoksi kaikki konfliktitimantteja koskevat hallitusten ja Kimberleyn prosessin
sertifiointijärjestelmän lait, määräykset ja ohjeet sekä
niiden luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden
nimet, joiden on asianmukaisen oikeudellisesti sitovan
menettelyn perusteella todettu rikkoneen näitä lakeja ja
määräyksiä;
sekä
c) toimittaa komissiolle ja asianomaiselle yhteisön viranomaiselle kaikista raakatimantteja myyvistä jäsenistään täydellisen
luettelon, jossa mainitaan nimet täydellisinä, osoitteet,
sijainti ja muut tiedot, jotka auttavat välttämään virheitä
tunnistamisessa.
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3. Tässä artiklassa tarkoitettujen organisaatioiden on ilmoitettava komissiolle ja siinä jäsenvaltiossa, jossa on niiden kotipaikka tai jonne ne ovat sijoittautuneet, olevalle yhteisön viranomaiselle välittömästi kaikista jäsenistöään koskevista muutoksista, jotka tapahtuvat luetteloon merkitsemistä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen.

4. Komissio sisällyttää 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen liitteessä V olevaan luetteloon kaikki
organisaatiot, jotka täyttävät tässä artiklassa esitetyt vaatimukset. Se ilmoittaa kaikille yhteisön viranomaisille luettelossa
mainittujen organisaatioiden jäsenten nimet ja muut niitä
koskevat olennaiset tiedot sekä kaikki luetteloon tehtävät
muutokset.

5. a) Luettelossa mainitun organisaation tai sen jäsenen on
järjestettävä asianomaiselle yhteisön viranomaiselle
mahdollisuus tutustua kaikkiin tietoihin, joita voidaan
tarvita takuu- ja teollisuuden itsesääntelyjärjestelmän
toimivuuden arvioimiseksi. Yhteisön viranomainen voi
perustelluissa olosuhteissa vaatia lisätakeita siitä, että
organisaatio kykenee pitämään yllä uskottavaa järjestelmää.
b) Asianomaisen yhteisön viranomaisen on raportoitava
arvioinnistaan vuosittain komissiolle.

6. Jos jäsenvaltiossa oleva yhteisön viranomainen saa järjestelmän toimivuutta valvoessaan uskottavia tietoja siitä, että
tässä artiklassa tarkoitettu ja luettelossa mainittu organisaatio,
joka on sitoutunut kyseiseen jäsenvaltioon tai jonka kotipaikka
on siellä, tai tällaisen organisaation jäsen, joka on sijoittautunut
kyseiseen jäsenvaltioon tai jonka kotipaikka on siellä, rikkoo
tämän artiklan säännöksiä, kyseinen viranomainen tutkii asiaa
todetakseen, onko tämän artiklan säännöksiä tosiasiallisesti
rikottu.

7. a) Jos komissiolla on uskottavaa tietoa siitä, että luettelossa
mainittu organisaatio tai sen jäsen rikkoo tämän artiklan
säännöksiä, se pyytää siinä jäsenvaltiossa, jossa on organisaation tai sen jäsenen kotipaikka tai jonne se on sijoittautunut, olevaa yhteisön viranomaista arvioimaan tilanteen. Tämän pyynnön saatuaan asianomainen yhteisön
viranomainen tutkii asian viipymättä ja ilmoittaa komissiolle asianmukaisesti tutkimuksensa tulokset.
b) Jos komissio toteaa raporttien, arviointien tai muiden
oleellisten tietojen perusteella, että takuu- ja teollisuuden
itsesääntelyjärjestelmä ei toimi asianmukaisesti, eikä
asiaan ei ole puututtu soveliaasti, komissio toteuttaa
tarvittavat toimenpiteet 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

8. Jos tutkimus johtaa päätelmään, että organisaatio rikkoo
tämän artiklan säännöksiä, siinä jäsenvaltiossa, jossa on organisaation kotipaikka tai jonne se on sijoittautunut, olevan
yhteisön viranomaisen on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle. Tämän jälkeen komissio toteuttaa 22 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen tarvittavat toimenpiteet
kyseisen organisaation poistamiseksi liitteessä V olevasta luettelosta.
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9.
Jos luettelossa mainittu organisaatio tai yksi tai useampi
sen jäsenistä on sijoittautunut jäsenvaltioon tai sillä on kotipaikka jäsenvaltiossa, joka ei ole nimennyt yhteisön viranomaista tämän artiklan soveltamiseksi, komissio on kyseisen
organisaation tai kyseisten jäsenten osalta toimivaltainen viranomainen.
10. Tässä artiklassa tarkoitettujen organisaatioiden tai niiden
jäsenten, jotka toimivat muun osanottajan kuin Euroopan
yhteisön alueella, katsotaan noudattavan tämän artiklan
säännöksiä, jos ne noudattavat kyseisen osanottajan Kimberleyn
prosessin
sertifiointijärjestelmän
täytäntöönpanemiseksi
antamia sääntöjä ja määräyksiä.

V LUKU
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5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 4 artiklan 5
kohdasta ja 12 artiklan 3 kohdasta valitsemansa vaihtoehto tai
myöhemmät muutokset.
6. Komissio voi muuttaa yhteisön sertifikaattia parantaakseen sen turvallisuutta, käsittelyä ja toimivuutta Kimberleyn
prosessin sertifiointijärjestelmää sovellettaessa.

20 artikla
Kimberleyn prosessin puheenjohtajalta ja/tai osanottajilta
saamiensa asiaa koskevien tietojen perusteella komissio voi
muuttaa liitteessä II olevaa luetteloa osanottajista ja viranomaisista, jotka on nimetty antamaan ja vahvistamaan niiden sertifikaatit.

KAUTTAKULJETUS

21 artikla
18 artikla
4, 11, 12 ja 14 artiklaa ei sovelleta raakatimantteihin, jotka
saapuvat yhteisön alueelle yksinomaan kauttakuljetettavaksi
muun osanottajan kuin yhteisön alueelle, edellyttäen, että alkuperäinen säiliö, jossa raakatimantit kuljetetaan, ja sen mukana
oleva osanottajan toimivaltaisen viranomaisen antama alkuperäinen sertifikaatti ovat vahingoittumattomia yhteisöön saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa ja että kauttakuljetustarkoitus ilmoitetaan selvästi asianomaisessa sertifikaatissa.

1. Euroopan yhteisöstä tulee Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän osanottaja.
2. Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmässä yhteisöä
edustava Euroopan komissio pyrkii varmistamaan, erityisesti
yhteistyössä osanottajien kanssa, että Kimberleyn prosessin
sertifiointijärjestelmä pannaan täytäntöön mahdollisimman
tehokkaasti. Tätä tarkoitusta varten komissio ja osanottajat
toimittavat toisilleen tietoja raakatimanttien kansainvälisestä
kaupasta ja toimivat yhteistyössä toteutettaessa tarvittaessa
seurantatoimia ja ratkaistaessa mahdollisia riitoja.

VI LUKU

22 artikla
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. Komission suorittaessa 8, 10, 15, 16, 17 ja 19 artiklan
mukaisia tehtäviään sitä avustaa komitea (jäljempänä ’komitea’).
19 artikla
1.
Jäsenvaltiot voivat nimetä alueellaan yhden tai useampia
viranomaisia yhteisön viranomaiseksi ja antaa niille eri tehtäviä.
2.
Yhteisön viranomaisen nimeävien jäsenvaltioiden on
toimitettava komissiolle tietoja, jotka osoittavat, että niiden
nimeämät yhteisön viranomaiset kykenevät täyttämään niille
tämän asetuksen mukaisesti kuuluvat tehtävät luotettavasti,
ripeästi, tehokkaasti ja asianmukaisesti.
3.
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa niiden paikkojen lukumäärää,
joissa voidaan suorittaa tämän asetuksen mukaiset muodollisuudet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle. Komissio pitää
yllä liitteessä III olevaa luetteloa yhteisön viranomaisista, niiden
sijainnista ja niille annetuista tehtävistä perustanaan 1 ja 2
kohdan mukaisesti annetut tiedot ja 22 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.
4.
Yhteisön viranomaiset voivat pyytää liiketoiminnan
harjoittajalta korvauksen sertifikaatin laatimisesta, antamisesta
ja/tai vahvistamisesta ja 4 ja 14 artiklan mukaisesta fyysisestä
tarkastuksesta. Maksu ei saa missään olosuhteissa ylittää kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle asianomaisesta toimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia. Näistä toimenpiteistä ei veloiteta muita maksuja.

2. Tähän kohtaan viitattaessa sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklaa.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi
määräajaksi vahvistetaan kymmenen työpäivää.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

23 artikla
Edellä 22 artiklassa tarkoitettu komitea voi tarkastella kaikkia
tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Tällaisia
kysymyksiä voivat ottaa esille puheenjohtaja sekä jäsenvaltioiden edustajat.

24 artikla
1. Tämän asetuksen 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 17 tai 18 artiklan
mukaisia toimintoja suoraan tai välillisesti tukevia palveluja
tarjoavien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden on
seurattava asianmukaisen huolellisesti, että niiden palveluillaan
tukemat toiminnot ovat tämän asetuksen säännösten mukaisia.
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2.
Tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin
toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on tämän asetuksen säännösten kiertäminen, on kiellettyä.
3.
Tiedot, joiden mukaan tämän asetuksen säännöksiä kierretään tai on kierretty, on ilmoitettava komissiolle.
25 artikla
Tämän asetuksen mukaisesti toimitettuja tietoja saa käyttää
ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on toimitettu.
Tietoja, jotka ovat luottamuksellisia tai jotka on toimitettu luottamuksellisesti, koskee salassapitovelvollisuus. Komissio ei saa
paljastaa näitä tietoja ilman ne toimittaneen henkilön nimenomaista lupaa.
Komissio voi kuitenkin tuoda julki näitä tietoja, jos se velvoitetaan siihen tai sille annetaan siihen lupa, etenkin oikeudenkäynnin yhteydessä. Tällaisessa tietojen ilmaisemisessa on otettava huomioon asianomaisen henkilön oikeutetut edut niin,
ettei tämän liikesalaisuuksia paljasteta.
Tämä artikla ei estä komissiota ilmoittamasta yleisiä tietoja.
Niiden ilmoittaminen ei kuitenkaan ole sallittua, jos se ei ole
kyseisten tietojen alkuperäisen tarkoituksen mukaista.

L 358/35
27 artikla

Kunkin jäsenvaltion on määritettävä tämän asetuksen
säännösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja
niillä on kyettävä estämään rikkomiseen syyllistyneitä saamasta
taloudellista hyötyä toiminnastaan.
Kunnes seuraamuksista tarvittaessa annetaan lainsäädäntöä,
tämän asetuksen säännösten rikkomisesta langetettavat seuraamukset ovat tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 303/2002 5
artiklan soveltamiseksi jäsenvaltioiden määrittämät seuraamukset.
28 artikla
Tätä asetusta sovelletaan:
a) yhteisön alueella sen ilmatila mukaan lukien tai jäsenvaltion
lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa,
b) jäsenvaltion kansalaiseen ja oikeushenkilöön, yhteisöön tai
elimeen, joka on yhtiöitetty tai perustettu jäsenvaltion
lainsäädännön mukaisesti.
29 artikla

Jos luottamuksellisuutta rikotaan, tiedon alkuperäisellä haltijalla
on oikeus vaatia, että tiedot tuhotaan, jätetään ne ottamatta
huomioon tai korjataan niitä, tapauksesta riippuen.

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

26 artikla

2. Komissio raportoi vuosittain tai aina tarvittaessa neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja tarpeesta tarkastella
sitä uudelleen tai kumota se.

Tämän asetuksen noudattaminen ei vapauta luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä velvollisuudesta noudattaa täysin tai
osittain muita yhteisön oikeuden tai kansallisen lainsäädännön
mukaisia velvoitteita.

3. Asetuksen 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 18 artiklan
soveltamista lykätään, kunnes neuvosto komission ehdotuksen
pohjalta päättää niiden soveltamisesta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2002.
Neuvoston puolesta
Puhemies
L. ESPERSEN
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LIITE I

KIMBERLEYN PROSESSIN SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄ
JOHDANTO-OSA
OSANOTTAJAT, jotka
— TUNNUSTAVAT, että konfliktitimanttien kauppa on kansainvälisesti vakava huolenaihe, joka voidaan kytkeä suoraan
aseellisten konfliktien lietsontaan, laillisten hallitusten horjuttamiseen ja kukistamiseen tähtäävään kapinaliikkeiden
toimintaan sekä aseiden, etenkin pienaseiden ja kevyiden aseiden, laittomaan kauppaan ja levittämiseen;
— TUNNUSTAVAT myös konfliktitimanttien kaupalla rahoitettavien konfliktien tuhoisan vaikutuksen rauhaan ja
ihmisten turvallisuuteen asianomaisissa maissa sekä järjestelmälliset ja mittavat ihmisoikeusloukkaukset, joita näihin
konflikteihin liittyy;
— PANEVAT MERKILLE kyseisten konfliktien kielteiset vaikutukset alueelliselle vakaudelle sekä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjalla valtioille kohdennetut velvoitteet pitää yllä kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta;
— PITÄVÄT MIELESSÄ, että tarvitaan pikaisesti kansainvälistä toimintaa estämään konfliktitimanttien kielteinen
vaikutus timanttien lailliseen kauppaan, jolla on ratkaisevan tärkeä merkitys monille niitä tuottaville, käsitteleville,
vieville ja tuoville valtioille, etenkin kehitysmaille;
— MUISTUTTAVAT MIELIIN kaikki Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston YK:n peruskirjan VII luvun
nojalla antamat päätöslauselmat, myös päätöslauselmien 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000) ja 1343 (2001)
olennaiset määräykset, ja ovat päättäväisiä osallistumaan kyseisissä päätöslauselmissa ennakoitujen toimenpiteiden
täytäntöönpanoon ja tukemaan sitä;
— KIINNITTÄVÄT HUOMIOTA konfliktitimanttien kaupan merkitystä aseellisten konfliktien lietsojana koskevaan
Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmaan 55/56 (2000), jossa toivotaan kansainvälisen yhteisön
pyrkivän suunnittelemaan kiireellisesti ja huolellisesti toimivia ja käytännössä toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä
ongelman ratkaisemiseksi;
— KIINNITTÄVÄT EDELLEEN HUOMIOTA Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmaan 55/56, jossa
toivotaan kansainvälisen yhteisön laativan yksityiskohtaisia ehdotuksia yksinkertaiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi
raakatimanttien kansainväliseksi sertifiointijärjestelmäksi lähinnä kansallisten sertifiointijärjestelmien ja kansainvälisesti hyväksyttyjen vähimmäisvaatimusten pohjalta;
— MUISTUTTAVAT MIELIIN, että Kimberleyn prosessissa, joka perustettiin ratkaisun löytämiseksi konfliktitimantteja
koskevaan kansainväliseen ongelmaan, olivat mukana kaikki osapuolet eli tuotantoa, vientiä ja tuontia harjoittavat
valtiot, timanttiteollisuus ja kansalaisyhteiskunta;
— OVAT VAKUUTTUNEITA, että mahdollisuutta lietsoa konfliktitimanttien avulla aseellisia konflikteja voitaisiin
vähentää merkittävästi ottamalla käyttöön raakatimanttien sertifiointijärjestelmä, jossa konfliktitimantit suljettaisiin
lainmukaisen kaupan ulkopuolelle;
— MUISTUTTAVAT MIELIIN, että Kimberleyn prosessissa kansainvälinen raakatimanttien sertifiointijärjestelmä, joka
perustuu kansallisiin lakeihin ja toimintatapoihin ja täyttää kansainvälisesti hyväksytyt vähimmäisvaatimukset, nähtiin
tehokkaimmaksi järjestelmäksi, jolla konfliktitimanteista aiheutuvaan ongelmaan voitaisiin puuttua;
— TUNNUSTAVAT, että ongelman ratkaisemiseksi on jo tehty merkittäviä aloitteita, erityisesti Angolan, Kongon
demokraattisen tasavallan, Guinean, Sierra Leonen ja muiden tärkeiden tuotantoa, vientiä ja tuontia harjoittavien
maiden sekä timanttiteollisuuden, etenkin World Diamond Councilin, ja kansalaisyhteiskunnan aloitteet;
— ILMAISEVAT TYYTYVÄISYYTENSÄ timanttiteollisuuden ilmoittamaan vapaaehtoista itsesääntelyä koskevaan aloitteeseen ja tunnustavat tällaisen vapaaehtoisen itsesääntelyn vahvistavan kansainväliseen raakatimanttien sertifiointijärjestelmään perustuvaa toimivaa raakatimanttien sisäistä tarkastusjärjestelmää;
— TUNNUSTAVAT, että kansainvälinen raakatimanttien sertifiointijärjestelmä on uskottava vain, jos kaikki osanottajat
ovat perustaneet sisäisen tarkastusjärjestelmän, joka on suunniteltu poistamaan konfliktitimantit raakatimanttien
tuotanto-, vienti- ja tuontiketjusta niiden alueella, mutta ottavat samalla huomioon, että erot tuotantomenetelmissä ja
kaupankäyntitavoissa sekä niiden institutionaalisessa valvonnassa voivat edellyttää erilaisia lähestymistapoja vähimmäisvaatimusten täyttymiseksi;
— TUNNUSTAVAT myös, että kansainvälisen raakatimanttien sertifiointijärjestelmän on oltava kansainvälistä kauppaa
sääntelevän kansainvälisen lain mukainen;
— TUNNUSTAVAT, että valtioiden itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava täysimääräisesti ja että tasavertaisuuden,
keskinäisen edun ja yhteisymmärryksen periaatteista on pidettävä kiinni,
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SUOSITTAVAT SEURAAVIA MÄÄRÄYKSIÄ:

I JAKSO
Määritelmät
Kansainvälisessä raakatimanttien sertifiointijärjestelmässä, jäljempänä 'sertifiointijärjestelmä', sovelletaan seuraavia määritelmiä:
KONFLIKTITIMANTIT ovat raakatimantteja, joita kapinaliikkeet tai niiden liittolaiset käyttävät lietsoakseen laillisen hallituksen horjuttamiseen tähtääviä konflikteja, kuten kuvataan asiaa koskevissa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa, jotka vielä ovat voimassa, tai muissa mahdollisesti annettavissa päätöslauselmissa ja kuten
ymmärretään ja tunnustetaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmassa 55/56 ja muissa
myöhemmin mahdollisesti annettavissa yleiskokouksen päätöslauselmissa;
ALKUPERÄMAA tarkoittaa maata, jossa lähetyksen raakatimantit on louhittu tai erotettu;
LÄHTÖMAA tarkoittaa sitä viimeisintä osanottajamaata, josta raakatimanttilähetys on viety, tuontiasiakirjoissa ilmoitetun
mukaisesti;
TIMANTTI tarkoittaa luonnon mineraalia, joka koostuu pääasiassa puhtaasta kiderakenteisesta hiilestä isometrisessä
järjestelmässä ja jonka kovuus Mohsin asteikolla on 10, tiheys noin 3,52 ja taitekerroin 2,42;
VIENTI tarkoittaa fyysistä lähtemistä tai poisviemistä osanottajan alueen mistä tahansa osasta;
VIEJÄVIRANOMAINEN tarkoittaa sen osanottajan nimeämää viranomaista tai elintä, jonka alueelta raakatimanttilähetys
lähtee ja jolla on valtuudet vahvistaa Kimberleyn prosessin sertifikaatti;
VAPAAKAUPPA-ALUE tarkoittaa sellaista osanottajan aluetta, jolle tuotujen tavaroiden katsotaan yleisesti olevan tuontitullien ja verojen osalta tullialueen ulkopuolella;
TUONTI tarkoittaa fyysistä tuloa tai tuomista osanottajan alueen mille tahansa osalle;
TUOJAVIRANOMAINEN tarkoittaa sen osanottajan nimeämää viranomaista tai elintä, jonka alueelle raakatimanttilähetys
tuodaan tuontimuodollisuuksien suorittamista ja erityisesti lähetykseen liitettyjen Kimberlyn prosessin sertifikaattien
tarkastusta varten;
KIMBERLEYN PROSESSIN SERTIFIKAATTI tarkoittaa tietyn mallin mukaista asiakirjaa, jota ei voi väärentää ja jossa
todistetaan raakatimanttilähetyksen olevan sertifiointijärjestelmän vaatimusten mukainen;
TARKKAILIJA tarkoittaa kansalaisyhteiskunnan, timanttiteollisuuden, kansainvälisen järjestön tai osanottajamaihin kuulumattomien maiden hallitusten edustajaa, joka on kutsuttu osallistumaan täysistuntoihin;
PAKKAUS tarkoittaa yhtä tai useampaa yhteen pakattua timanttia, joita ei käsitellä yksittäin;
SEKA-ALKUPERÄÄ OLEVA PAKKAUS tarkoittaa pakkausta, joka sisältää kahdesta tai useammasta maasta peräisin olevia
timantteja sekoitettuna keskenään;
OSANOTTAJA tarkoittaa valtiota tai alueellista taloudellisesti integroitunutta organisaatiota, joka on mukana sertifiointijärjestelmässä;
ALUEELLINEN TALOUDELLISESTI INTEGROITUNUT ORGANISAATIO tarkoittaa organisaatiota, joka koostuu riippumattomista valtioista, jotka ovat siirtäneet kyseiselle organisaatiolle toimivallan sertifiointijärjestelmään liittyvissä kysymyksissä;
RAAKATIMANTIT tarkoittavat timantteja, joita ei ole valmistettu tai jotka on ainoastaan sahattu, halkaistu tai raakahiottu ja jotka luokitellaan harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän nimikkeisiin 7102 10 00, 7102 21 00
ja 7102 31 00;
LÄHETYS tarkoittaa yhtä tai useampaa pakkausta, jotka on fyysisesti tuotu maahan tai viety maasta;
KAUTTAKULJETUS tarkoittaa fyysistä kulkua osanottajiin kuuluvan tai niihin kuulumattoman alueen kautta, johon joko
liittyy tai ei liity uudelleenlastaus, varastointi tai kuljetustavan muutos, jos kyseessä on ainoastaan osa matkasta, joka
alkaa ja päättyy kyseisen osanottajiin kuuluvan tai niihin kuulumattoman alueen, jonka kautta lähetys kuljetetaan, rajojen
ulkopuolella.

II JAKSO
Kimberleyn prosessin sertifikaatti
Jokainen osanottaja huolehtii siitä, että
a) jokaiseen vientiin menevään raakatimanttilähetykseen on liitetty Kimberleyn prosessin sertifikaatti, jäljempänä ’sertifikaatti’;
b) sen sertifikaatin antamista koskevat menettelyt täyttävät IV jaksossa esitetyt Kimberleyn prosessin vähimmäisvaatimukset;
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c) sertifikaatit täyttävät liitteessä I esitetyt vähimmäisvaatimukset. Edellyttäen, että nämä vaatimukset täyttyvät, osanottajat voivat vahvistaa omia sertifikaattejaan varten lisävaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi niiden muotoa, lisätietoja tai turvallisuusnäkökohtia;
d) se ilmoittaa vahvistusta varten puheenjohtajan välityksellä kaikille muille osanottajille sertifikaattinsa erityispiirteet liitteessä I esitetyn mukaisesti.
III JAKSO
Raakatimanttien kansainväliseen kauppaan liittyvät sitoumukset
Jokainen osanottaja:
a) vaatii, että jokaiseen toisen osanottajan alueelle vietävään raakatimanttilähetykseen on liitetty asianmukaisesti vahvistettu sertifikaatti;
b) toisen osanottajan alueelta tuodun raakatimanttilähetyksen osalta:
— vaatii asianmukaisesti vahvistetun sertifikaatin;
— varmistaa, että vastaanottovahvistus lähetetään nopeasti asianomaiselle viejäviranomaiselle. Vahvistuksessa olisi
ilmoitettava vähintään sertifikaatin numero, pakkausten lukumäärä, karaattipaino sekä tuojan ja viejän yhteystiedot;
— vaatii, että alkuperäinen sertifikaatti on helposti saatavilla vähintään kolmen vuoden ajan;
c) varmistaa, ettei raakatimanttilähetyksiä viedä osanottajiin kuulumattomille alueille eikä tuoda niiltä;
d) tunnustaa, ettei osanottaja, jonka alueen kautta lähetys kulkee, ole velvollinen täyttämään edellä a ja b kohdassa sekä
II jakson a kohdassa esitettyjä vaatimuksia edellyttäen, että kyseisen osanottajan nimeämät viranomaiset varmistavat
lähetyksen lähtevän sen alueelta samassa tilassa kuin se on sinne tullutkin (toisin sanoen avaamattomana ja vahingoittumattomana).
IV JAKSO
Sisäiset tarkastukset
Osanottajien sitoumukset
Jokainen osanottaja:
a) perustaa sisäisen tarkastusjärjestelmän poistamaan konfliktitimantit raakatimanttilähetyksistä, jotka tuodaan sen
alueelle tai viedään sieltä;
b) nimeää tuoja- ja viejäviranomaiset;
c) varmistaa, että raakatimantit tuodaan ja viedään murtovarmoissa säiliöissä;
d) muuttaa tai antaa tarpeen mukaan lakeja ja määräyksiä sertifiointijärjestelmän käyttöönottoa ja soveltamista varten
sekä pitää voimassa varoittavia ja oikeasuhteisia rangaistuksia rikkomuksia varten;
e) kerää ja säilyttää asiaa koskevia virallisia tuotanto-, tuonti- ja vientitietoja sekä tutkii ja vertaa ja vaihtaa näitä tietoja
V jakson määräysten mukaisesti;
f) ottaa sisäistä tarkastusjärjestelmää perustaessaan tarpeen mukaan huomioon muut liitteessä II esitellyt sisäisten tarkastusten vaihtoehdot ja niitä koskevat suositukset.
Teollisuuden itsesääntelyn periaatteet
Osanottajat ymmärtävät, että vapaaehtoinen teollisuuden itsesääntelyjärjestelmä, jollaiseen tämän asiakirjan johdantoosassa viitataan, tarjoaa takuujärjestelmän, jota tukevat yksittäisten yritysten riippumattomien tarkastajien suorittamat
tarkastukset ja teollisuuden asettamat sisäiset rangaistukset. Tällainen järjestelmä auttaa viranomaisia jäljittämään raakatimantteihin liittyvät liiketoimet kattavasti.
V JAKSO
Yhteistyö ja avoimuus
Osanottajat:
a) ilmoittavat puheenjohtajan välityksellä toisilleen tiedot nimetyistä viranomaisista ja elimistä, jotka ovat vastuussa
tämän sertifiointijärjestelmän määräysten täytäntöönpanosta. Jokaisen osanottajan on toimitettava muille osanottajille
puheenjohtajan välityksellä mielellään sähköisessä muodossa tiedot sen asiaa koskevista laeista, määräyksistä,
säännöistä, menettelyistä ja käytännöistä ja ajantasaistettava tiedot tarvittaessa. Olennaisimmista tiedoista on koottava
yhteenveto englannin kielellä;
b) kokoavat ja saattavat puheenjohtajan välityksellä muiden osanottajien käyttöön tilastotietoja liitteessä III annettujen
periaatteiden mukaisesti;
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c) vaihtavat säännöllisesti tietoja kokemuksistaan ja muista tärkeistä seikoista, myös itsearvioinnistaan, voidakseen
soveltaa kulloisissakin olosuhteissa parhaita toimintatapoja;
d) suhtautuvat myönteisesti, jos toinen osanottaja pyytää niiltä apua sertifiointijärjestelmän toimivuuden parantamiseksi
alueellaan;
e) ilmoittavat toiselle osanottajalle puheenjohtajan välityksellä, jos ne katsovat, etteivät tämän lait, määräykset, säännöt,
menettelyt tai käytännöt takaa konfliktitimanttien puuttumista kyseisen osanottajan viennistä;
f) toimivat yhteistyössä muiden osanottajien kanssa ratkaistakseen ongelmat, joita mahdollisesti nousee esille ennakoimattomien tilanteiden vuoksi ja jotka saattavat johtaa siihen, etteivät sertifikaatin antamista tai hyväksymistä koskevat
vähimmäisvaatimukset täyty, sekä ilmoittavat ilmenneet ongelmat ja niiden ratkaisut kaikille muille osanottajille;
g) kannustavat, asianomaisten viranomaisten kautta, osanottajien lakien täytäntöönpanosta vastaavia virastoja ja tullivirastoja läheiseen yhteistyöhön.

VI JAKSO
Hallinnolliset kysymykset

KOKOUKSET
1. Osanottajat ja tarkkailijat kokoontuvat täysistuntoon vuosittain sekä muissa tilanteissa, jos osanottajat pitävät sitä
tarpeellisena, keskustelemaan sertifiointijärjestelmän toimivuudesta.
2. Osanottajat hyväksyvät työjärjestyksen näitä kokouksia varten ensimmäisessä täysistunnossaan.
3. Kokoukset pidetään puheenjohtajan sijaintimaassa, paitsi jos jokin osanottaja tai kansainvälinen järjestö tarjoutuu
isännöimään kokousta ja tämä tarjous hyväksytään. Kokouksen isäntämaa helpottaa kokouksen osanottajien maahantulomuodollisuuksia.
4. Kunkin täysistunnon lopussa valitaan puheenjohtaja johtamaan kaikkia täysistuntoja sekä seuraavan vuotuisen täysistunnon päättämiseen mennessä mahdollisesti perustettavia tilapäisiä työryhmiä ja muita avustavia elimiä.
5. Osanottajat tekevät päätökset yksimielisesti. Jos yksimielisyyden saavuttaminen osoittautuu mahdottomaksi, puheenjohtaja järjestää neuvotteluja.

HALLINNOLLINEN TUKI
6. Sertifiointijärjestelmän tehokasta hallinnointia varten tarvitaan hallinnollista tukea. Tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja sen tehtävistä olisi keskusteltava ensimmäisessä täysistunnossa sen jälkeen, kun YK:n yleiskokous
on sen hyväksynyt.
7. Hallinnollinen tuki voi koskea seuraavia tehtäviä:
a) toimiminen kanavana osanottajien väliselle viestinnälle, tietojen vaihdolle ja neuvonpidolle tässä asiakirjassa esitettyjen asioiden osalta;
b) V jakson nojalla ilmoitetuista laeista, määräyksistä, säännöistä, menettelyistä, toimintatavoista ja tilastoista
muodostuvan kokoelman ylläpito ja sen saattaminen kaikkien osanottajien käyttöön;
c) asiakirjojen laatiminen ja hallinnollisen tuen tarjoaminen täysistuntoja ja työryhmien kokouksia varten;
d) muut mahdolliset täysistuntojen tai niiden asettamien työryhmien antamat tehtävät.

OSALLISTUMINEN
8. Osallistuminen sertifiointijärjestelmään on avoin kattavasti ja syrjimättömästi kaikille hakijoille, jotka haluavat
täyttää järjestelmän vaatimukset ja pystyvät ne täyttämään.
9. Hakijan, joka haluaa liittyä sertifiointijärjestelmään, olisi ilmoitettava kiinnostuksestaan puheenjohtajalle diplomaattikanavien kautta. Tässä ilmoituksessa olisi annettava V jakson a kohdassa mainitut tiedot, ja se olisi toimitettava
kaikille osanottajille kuukauden kuluessa.
10. Osanottajien on tarkoitus kutsua täysistuntoihin tarkkailijoiksi kansalaisyhteiskunnan, timanttiteollisuuden, osanottajiin kuulumattomien hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen edustajia.
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OSANOTTAJIEN TEHTÄVÄT
11. Osanottajat valmistelevat ja saattavat muiden osanottajien käyttöön ennen Kimberleyn prosessin vuotuista täysistuntoa V jakson a kohdassa tarkoitetut tiedot siitä, kuinka sertifiointijärjestelmän vaatimukset pannaan täytäntöön
niiden lainkäyttöalueella.
12. Vuotuisten täysistuntojen asialistalle on sisällytettävä kohta V jakson a kohdassa tarkoitettujen tietojen tarkastelua
varten, ja osanottajat voivat toimittaa yksityiskohtaisempia tietoja omasta järjestelmästään täysistunnon pyynnöstä.
13. Jos lisäselvennykset ovat tarpeen, täysistunnon osanottajat voivat puheenjohtajan pyynnöstä yksilöidä, mitä tarkastustoimia tarvitaan, ja tehdä asiaa koskevat päätökset. Tällaiset toimenpiteet on toteutettava noudattaen sovellettavaa
kansallista ja kansainvälistä lakia. Toimenpiteitä voisivat olla muun muassa seuraavat:
a) lisätietojen ja -selvennysten pyytäminen osanottajilta;
b) muiden osanottajien tai niiden edustajien suorittamat tarkastuskäynnit, jos on luotettavia viitteitä sertifiointijärjestelmän vaatimusten huomattavasta rikkomisesta.
14. Tarkastuskäynnit suoritetaan analyyttisesti, asiantuntemuksella ja puolueettomasti asianomaisen osanottajan suostumuksella. Tarkastusryhmän koko, osanottajat, tehtävät ja aikataulu riippuvat olosuhteista, ja ne vahvistaa puheenjohtaja asianomaisen osanottajan suostumuksella ja muita osanottajia kuullen.
15. Kertomus vaatimustenmukaisuuden tarkastusta koskevista toimenpiteistä on toimitettava puheenjohtajalle ja asianomaiselle osanottajalle kolmen viikon kuluessa tarkastuksesta. Osanottajan mahdolliset huomautukset sekä kertomus
on esitettävä sertifiointijärjestelmän virallisten Internet-sivujen osastossa, jolle pääsy on rajoitettu, viimeistään
kolmen viikon kuluttua siitä, kun kertomus on toimitettu asianomaiselle osanottajalle. Osanottajien ja tarkkailijoiden
on kaikin tavoin huolehdittava siitä, että mahdolliset vaatimustenmukaisuuteen liittyvät kysymykset ja keskustelut
säilyvät luottamuksellisina.
VAATIMUSTENMUKAISUUS JA RIITOJEN EHKÄISY
16. Jos ilmenee osanottajan vaatimustenmukaisuuteen tai sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia,
osanottaja, jota asia koskee, voi ilmoittaa siitä puheenjohtajalle, joka puolestaan ilmoittaa asiasta muille osanottajille
viipymättä ja käynnistää vuoropuhelun ongelman ratkaisemiseksi. Osanottajien ja tarkkailijoiden on kaikin tavoin
huolehdittava siitä, että mahdolliset vaatimustenmukaisuuteen liittyvät kysymykset ja keskustelut säilyvät luottamuksellisina.
MUUTOKSET
17. Tätä asiakirjaa voidaan muuttaa osanottajien yksimielisellä päätöksellä.
18. Kaikki osanottajat voivat ehdottaa muutoksia. Ehdotukset on lähetettävä puheenjohtajalle kirjallisina viimeistään 90
päivää ennen seuraavaa täysistuntoa, ellei toisin sovita.
19. Puheenjohtajan on toimitettava muutosehdotus kaikille osanottajille ja tarkkailijoille mahdollisimman nopeasti ja
pantava se seuraavan täysistunnon asialistalle.
TARKASTELUMENETTELY
20. Osanottajat sopivat, että sertifiointijärjestelmää tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin, jotta osanottajat voivat
analysoida perinpohjaisesti järjestelmän eri osia. Tarkastelussa olisi myös arvioitava tarvetta järjestelmän voimassa
pitämiseen ottaen huomioon osanottajien sekä kansainvälisten järjestöjen, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien,
käsityksen siitä, minkälainen jatkuva uhka konfliktitimanteista aiheutuu kyseisenä ajankohtana. Ensimmäinen tarkastelu olisi suoritettava viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun sertifiointijärjestelmä on otettu käyttöön. Uudelleentarkasteluun liittyvä kokous olisi yleensä järjestettävä samanaikaisesti vuotuisen täysistunnon kanssa, ellei toisin
sovita.
JÄRJESTELMÄN KÄYNNISTÄMINEN
21. Sertifiointijärjestelmä olisi perustettava raakatimantteja koskevan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmää käsittelevässä ministerikokouksessa Interlakenissa 5 päivänä marraskuuta 2002.
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LIITTEEN I Liite I
Todistuskirjat
A. Sertifikaatteja koskevat vähimmäisvaatimukset:
Sertifikaatin on oltava seuraavien vähimmäisvaatimusten mukainen:
— Jokaisessa sertifikaatissa on oltava otsikko ”Kimberleyn prosessin sertifikaatti”, Kimberleyn prosessin logo ja seuraava
maininta: ”Tämän lähetyksen sisältämät raakatimantit on käsitelty Kimberleyn prosessin raakatimanttien sertifiointijärjestelmän määräysten mukaisesti”
— Samaa alkuperää olevista pakkauksista muodostuvan lähetyksen alkuperämaa
— Sertifikaatit voidaan antaa minkä kielisinä tahansa edellyttäen, että niihin on liitetty englanninkielinen käännös
— Ainutkertainen numerointi ja ISO 3166-1 -standardin mukainen 2-kirjaiminen maakoodi
— Varma ja mahdoton väärentää
— Antamispäivä
— Viimeinen voimassaolopäivä
— Antava viranomainen
— Viejän ja tuojan tunnistetiedot
— Karaattipaino/massa
— Arvo Yhdysvaltain dollareina
— Pakkausten lukumäärä lähetyksessä
— Harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän nimike
— Viejäviranomaisen vahvistus sertifikaatille
B. Sertifikaatin valinnaiset merkinnät
Sertifikaatti voi käsittää seuraavat valinnaiset erityispiirteet:
— Sertifikaatin erityispiirteet (esimerkiksi liittyen muotoon, lisätietoihin tai turvallisuusnäkökohtiin)
— Lähetykseen sisältyvien raakatimanttien laatuominaisuudet
— Suositeltava tuonninvahvistusosio, jossa mainittaisiin seuraavat seikat:
Määrämaa
Tuojan tunnistetiedot
Karaattipaino ja arvo Yhdysvaltain dollareina
Harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän nimike
Päivä, jona tuojaviranomainen on vastaanottanut lähetyksen
Tuojaviranomaisen vahvistus
C. Valinnaiset menettelyt
Raakatimantit voidaan lähettää läpinäkyvissä turvalaukuissa.
Sertifikaatin ainutkertainen numero voidaan toistaa säiliön päällä.
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LIITTEEN I Liite II
IV jakson f kohdassa tarkoitetut suositukset
Yleiset suositukset
1. Osanottajat voivat nimittää yhden tai useamman koordinoijan hoitamaan sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoa.
2. Osanottajat voivat miettiä, olisiko hyödyllistä täydentää ja laajentaa liitteessä III yksilöityjä tilastotietoja Kimberleyn
prosessin sertifikaattien sisällön pohjalta.
3. Osanottajien toivotaan säilyttävän V jaksossa edellytettyjä tietoja sähköisessä tietokannassa.
4. Osanottajien toivotaan käyvän sähköpostikirjeenvaihtoa sertifiointijärjestelmän tueksi.
5. Osanottajien, jotka tuottavat timantteja ja joiden alueella epäillään olevan timantteja louhivia kapinallisryhmiä, toivotaan määrittelevän kapinallisuuteen kytkeytyvän timanttilouhinnan alueet ja toimittavan nämä tiedot muille osanottajille. Nämä tiedot olisi päivitettävä säännöllisesti.
6. Osanottajien toivotaan ilmoittavan puheenjohtajan välityksellä muille osanottajille sellaisten henkilöiden ja yritysten
nimet, jotka on tuomittu sertifiointijärjestelmän tavoitteiden vastaisesta toiminnasta.
7. Osanottajien toivotaan huolehtivan siitä, että kaikki raakatimanttien käteisostot hoidetaan virallisia pankkikanavia
myöten ja että ne dokumentoidaan todennettavasti.
8. Timantteja tuottavien osanottajien olisi analysoitava timanttien tuotantonsa seuraavien otsikoiden mukaisesti:
— Tuotettujen timanttien ominaispiirteet
— Tosiasiallinen tuotanto.
Suositukset timanttikaivosten valvontaa varten
9. Osanottajien toivotaan varmistavan, että kaikki timanttikaivokset toimivat luvanvaraisesti ja että ainoastaan luvan
saaneet kaivokset saavat louhia timantteja.
10. Osanottajien toivotaan varmistavan, että timanttiesiintymiä etsivät ja timantteja louhivat yritykset täyttävät tiukat
turvallisuusvaatimukset, sekä varmistavan, etteivät konfliktitimantit saastuta lainmukaista tuotantoa.

Suositukset pienimuotoista timanttien louhintaa harjoittaville osanottajille
11. Kaikilla käsityönä ja virallisen järjestelmän ulkopuolella timantteja louhivilla olisi oltava lupa, ja ainoastaan luvan
saaneiden henkilöiden olisi sallittava louhia timantteja.
12. Lupatiedoissa olisi ilmoitettava ainakin nimi, osoite, kansalaisuus ja/tai kotipaikka sekä alue, jolla timanttien louhinta
on sallittu.

Suositukset raakatimanttien ostajille, myyjille ja viejille
13. Jokaisen osanottajan olisi rekisteröitävä kaikki raakatimantteja kuljettavat ostajat, myyjät, viejät, edustajat ja kuriiripalvelut ja annettava näille toimilupa.
14. Lupatiedoissa olisi ilmoitettava ainakin nimi, osoite, kansalaisuus ja/tai kotipaikka.
15. Olisi lailla edellytettävä, että kaikki raakatimanttien ostajat, myyjät ja viejät pitävät viiden vuoden ajan päivittäin
kirjaa ostoista, myynnistä ja viennistä kirjaten ylös ostavien tai myyvien asiakkaiden nimet, heidän lupanumeronsa
sekä myytyjen, vietyjen tai ostettujen timanttien määrän ja arvon.
16. Edellä kohdassa 14 tarkoitetut tiedot olisi tallennettava sähköiseen tietokantaan, sillä se helpottaisi raakatimanttien
yksittäisten ostajien tai myyjien toimintaa kuvaavien yksityiskohtaisten tietojen esittämistä.

Suositukset vientimenettelyjä varten
17. Viejä esittää raakatimanttilähetyksen asianomaiselle viejäviranomaiselle.
18. Viejäviranomaisen toivotaan ennen sertifikaatin vahvistamista edellyttävän viejältä ilmoitusta, etteivät vientiin tarkoitetut raakatimantit ole konfliktitimantteja.
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19. Raakatimantit pakataan yhdessä sertifikaatin tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen kanssa säiliöön, joka suljetaan
sinetillä. Tämän jälkeen viejäviranomainen lähettää asianomaiselle tuojaviranomaiselle sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan karaattipaino, arvo, alkuperämaa tai lähtömaa, tuoja ja sertifikaatin juokseva numero.
20. Viejäviranomaisen olisi tallennettava kaikki raakatimanttilähetystä koskevat tiedot sähköiseen tietokantaan.
Suositukset tuontimenettelyjä varten
21. Tuojaviranomaisen olisi saatava sähköpostiviesti joko raakatimanttilähetyksen saapuessa tai ennen sitä. Viestissä
ilmoitetaan muun muassa karaattipaino, arvo, alkuperämaa tai lähtömaa, viejä ja sertifikaatin juokseva numero.
22. Tuojaviranomainen tarkastaa raakatimanttilähetyksen voidakseen todeta, että sinetit ja säiliö ovat vahingoittumattomia ja että vienti on tapahtunut sertifiointijärjestelmän mukaisesti.
23. Tuojaviranomainen avaa ja tarkastaa lähetyksen tarkastaakseen sertifikaatissa ilmoitetut tiedot.
24. Tuojaviranomaisen olisi pyydettäessä lähetettävä palautuslipuke tai tuonninvahvistuslipuke asianomaiselle viejäviranomaiselle, jos sellainen on käytössä.
25. Tuojaviranomaisen olisi tallennettava kaikki raakatimanttilähetyksiä koskevat tiedot sähköiseen tietokantaan.
Suositukset vapaakauppa-alueille meneviä ja sieltä tulevia lähetyksiä varten
26. Tarkoitukseen nimettyjen viranomaisten olisi hoidettava vapaakauppa-alueille menevät ja sieltä tulevat raakatimanttilähetykset.

LIITTEEN Liite III
Tilastot
Tunnustaen, että raakatimanttien tuotantoa ja kansainvälistä kauppaa koskevat luotettavat ja vertailukelpoiset tiedot ovat
keskeinen väline sertifiointijärjestelmän tehokkaan täytäntöönpanon kannalta, etenkin tunnistettaessa mahdollisia
sääntöjenvastaisuuksia ja poikkeamia, jotka saattavat olla merkki konfliktitimanttien sekoittumisesta lainmukaiseen kauppaan, osanottajat tukevat voimakkaasti seuraavia periaatteita, ottaen huomioon tarpeen suojella liikesalaisuuksia:
a) ylläpidetään ja julkaistaan neljännesvuosittain kahden kuukauden kuluessa viitejakson päättymisestä vakiomuodossa
oleva kokonaistilasto, joka käsittää tiedot raakatimanttien viennistä ja tuonnista, vientiä varten vahvistettujen sertifikaattien lukumääristä sekä sertifikaatilla varustetuista maahan tuoduista lähetyksistä;
b) ylläpidetään ja julkaistaan vienti- ja tuontitilastoja mahdollisuuksien mukaan alkuperän ja lähtöpaikan sekä karaattipainon, arvon ja asianomaisten harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän nimikkeiden 7102.10, 7102.21
ja 7102.31 mukaan;
c) ylläpidetään ja julkaistaan puolivuosittain kahden kuukauden kuluessa viitejakson päättymisestä raakatimanttien
tuotantotilasto karaattipainon ja arvon mukaan. Jos osanottaja ei pysty julkaisemaan näitä tilastoja, sen olisi ilmoitettava siitä puheenjohtajalle viipymättä;
d) kerätään ja julkaistaan näitä tilastoja käyttämällä ensi sijassa käytössä olevia kansallisia menettelyjä ja menetelmiä;
e) saatetaan nämä tilastot sellaisen hallitustenvälisen elimen tai jonkin toisen järjestelmän käyttöön, jonka osanottajat
ovat nimenneet keräämään ja julkaisemaan 1) neljännesvuosittaista vienti- ja tuontitilastoa ja 2) puolivuosittaista
tuotantotilastoa. Tilastot on saatettava asianomaisten osapuolten sekä osanottajien, yksittäin tai ryhmänä, analysoitaviksi osanottajien mahdollisesti vahvistamissa rajoissa;
f) tarkastellaan raakatimanttien kansainväliseen kauppaan ja tuotantoon liittyviä tilastotietoja vuotuisessa täysistunnossa
pyrkien käyttämään niitä apuna muiden asiaan liittyvien kysymysten käsittelyssä ja tukena sertifiointijärjestelmän
täytäntöönpanossa.
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LIITE II
Luettelo Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän osanottajista ja näiden asianmukaisesti nimeämistä toimivaltaisista viranomaisista, joihin viitataan 2, 3, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19 ja 20 artiklassa

LIITE III
Luettelo jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista ja näiden tehtävistä, joihin viitataan 2 ja 19 artiklassa
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LIITE IV
2 artiklassa tarkoitettu yhteisön sertifikaatti
2 artiklassa tarkoitetulla yhteisön sertifikaatilla on seuraavat piirteet. Jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että niiden myöntämät
sertifikaatit ovat identtiset. Tätä varten ne toimittavat komissiolle myönnettävien sertifikaattien mallit.
Jäsenvaltiot huolehtivat EY-sertifikaattien painatuksesta. Painolaitokset, jotka nimeää jäsenvaltio, jossa nämä sijaitsevat,
voivat painaa EY-sertifikaatit. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa EY-sertifikaatissa on oltava maininta siitä, että jäsenvaltio on nimennyt painolaitoksen. Jokaisessa EY-sertifikaatissa on mainittava painolaitoksen nimi ja osoite tai merkki,
jonka avulla painolaitos voidaan tunnistaa. Painolaitoksen olisi oltava korkean turvallisuusluokituksen setelipaino. Painolaitoksen olisi toimitettava asianmukaiset suositukset julkishallinnon piiriin kuuluvilta ja kaupallisilta asiakkailtaan.
Euroopan komissio saattaa alkuperäisten EY-sertifikaattien mallit EY:n viranomaisten käytettäväksi.
Materiaalit
— Koko: A4 (210 mm × 297 mm)
— Varustettu valossa näkyviä (euroopansinisiä (”European blue”)) ja näkymättömiä, UV-valossa näkyviä (keltaisia/
vihreitä) kuituja sisältävällä vesileimalla
— Turvapainatuspaperi: näkyvät kuidut värjätty sopimaan euroopansiniseen
— Ei reagoi UV-valoon (tällöin asiakirjan erityispiirteet näkyvät selkeästi UV-valossa)
— 100 g/m2:n painoinen paperi
Painatus
— Iiristaustasävytys (liuotinherkkä) (värin määritys: pantone sini-roosa)
— Iirissävytyksessä on turvataustapainatus, joka ei tule näkyviin kopioitaessa.
— Käytettävien painovärien on oltava ’liuotinherkkiä’ asiakirjan suojelemiseksi siihen kirjoitetun tekstin muuttamiseen käytettyjen kemikaalien, kuten valkaisuaineen, vaikutuksilta.
— Yksivärinen taustasävy (pysyvä ja valonkestävä)
— Varmistetaan, että toinen ’iirispainettu’ taustapainatusväri kestää auringonvalon vaikutuksen.
— Näkymättömän, UV-valossa näkyvän värin käyttäminen (EU:n lipun tähdet)
— Painatuslaitoksen olisi käytettävä oikeaa väritasapainoa, jotta UV-tekijä on näkymätön tavallisessa valossa.
— EU:n lippu: painetaan kullankeltaisena ja euroopansinisenä
— Syväpainoreunus
— Koholla oleva syväpainoväri on yksi asiakirjan tärkeimpiä erityispiirteitä.
— Mikrokirjoituksena ”Kimberley Process Certificate”;
— Latenttikuva: KP;
— MELT-tekstinä ”KPCS”;
— Asiakirjan taustan hienoviivapainatukseen täytyy sisällyttää kopioinnin estäviä tekijöitä (”Medallion”).
Numerointi
— Jokainen EY-sertifikaatti on yksilöity ainutkertaisella sarjanumerolla, jonka edellä on koodi EY.
— Komissio jakaa sarjanumerot jäsenvaltioille, jotka aikovat myöntää EY-sertifikaatteja.
— Asiakirjassa olisi oltava kaksi toisiaan vastaavaa numerosarjaa — näkyvä ja näkymätön:
— Edellinen = kuuden numeron sarja, kerran asiakirjan kaikissa osissa, painettuna mustalla (fluoresoi vihreäksi UVvalossa)
— Painolaitoksen olisi vastattava kokonaan jokaisen sertifikaatin numeroinnista.
— Painolaitoksen olisi myös pidettävä tietokantaa numeroinnista.
— Oikeanpuoleisen ja vasemmanpuoleisen numeron on oltava vaakasuoraan samalla tasolla.
— Jälkimmäinen = kuuden numeron näkymättömästi painettu numerosarja (vastaa edellä olevaa), joka fluoresoi punaiseksi UV-valossa (pystysuoraan samassa tasossa ylimpien, näkyvien numeroiden kanssa).
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Kielet
Englanti ja tarvittaessa asianomaisen jäsenvaltion kieli/kielet.
Taitto ja viimeistely
Pakolli se t er i tyisp i i r tee t
Koloperforointi 1-asennossa, leikattu A4-kokoon, 1 perforointi 70 mm oikeasta reunasta.
a) Vasen puoli
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b) oikea puoli
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LIITE V
Luettelo timanttialan organisaatioista, jotka soveltavat 13 ja 17 artiklassa tarkoitettua takuu- ja teollisuuden
itsesääntelyjärjestelmää
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2369/2002,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2002,
kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä
annetun asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(7)

Pienimuotoisen rannikkokalastuksen edistämistä koskeviin toimenpiteisiin olisi myönnettävä KOR:n tukea edellyttäen, että tällaiset toimenpiteet eivät lisää pyyntiponnistusta herkissä rannikkomerien ekosysteemeissä tai että
niillä vähennetään hinattavien pyydysten vaikutuksia
merenpohjan kasvi- ja eläinkuntaan.

(8)

Julkinen tuki yhteisön kalastusalusten siirtämiselle
kolmansiin maihin, mukaan luettuina yhteisyritysten
yhteydessä tehdyt siirrot olisi sallittava vain 31 päivään
joulukuuta 2004.

(9)

Sosiaalis-taloudellisilla toimenpiteillä pyritään tukemaan
kalastajien uudelleenkoulutusta, jotta heidän olisi helpompi siirtyä harjoittamaan kokopäiväistä ammatillista
toimintaa merikalastuksen ulkopuolella. Näillä toimenpiteillä voidaan myös pyrkiä tukemaan kalastajien
toiminnan monipuolistamista merikalastuksen ulkopuolella ja siten antamaan heille mahdollisuus jatkaa kalastamista osa-aikaisesti edellyttäen, että tämä johtaa heidän
pyyntiponnistuksensa vähentymiseen.

(10)

Olisi otettava käyttöön yksityiskohtaiset säännöt, jotka
koskevat korvauksen myöntämistä ja sen ajallista rajoittamista silloin, kun neuvosto päättää elvytys- tai hoitosuunnitelmasta taikka kun komissio tai yksi tai useampi
jäsenvaltio päättää kiireellisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

(11)

Jäsenvaltioiden kalastus- ja vesiviljelyalalle myöntämään
tukeen olisi sovellettava perustamissopimuksen 87, 88 ja
89 artiklaa. Jotta voitaisiin nopeuttaa komission
maksamaa palautusta jäsenvaltioiden ennakkoon maksamista varoista, olisi tämän periaatteen osalta otettava
käyttöön poikkeus, joka koskee jäsenvaltioiden pakollista
osallistumista niiden toimenpiteiden rahoitukseen, joita
yhteisö yhteisrahoittaa ja joista säädetään rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöistä 21 päivänä kesäkuuta
1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1260/
1999 (5) määritellyissä kehittämissuunnitelmissa.

(12)

Menettelyyn liittyvistä syistä kaikkia niitä toimenpiteitä,
jotka edellyttävät julkista rahoitusta, joka on suurempi
kuin se, mistä pakollisten rahoitusosuuksien osalta
säädetään asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 tai 20
päivänä joulukuuta 2002 annetussa kalastusalusten
romuttamista koskevasta yhteisön kiireellisestä toimenpiteestä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2370/
2002 (6), olisi käsiteltävä kokonaisuutena perustamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklan mukaisesti.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 (3) annetaan yhteisön
kalastusalan rakenneuudistusta koskevia säännöksiä.

(2)

Yhteisön kalastusalan uudelleenjärjestelyn tavoitteista ja
yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivästä tammikuuta
1997 31 päivään joulukuuta 2001 kestävän tasapainon
löytämiseksi kalavarojen ja niiden hyödyntämisen välillä
26 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyn neuvoston päätöksen
97/413/EY (4) soveltamisaikaa on jatkettu ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2002.

(3)

Olisi annettava tarpeelliset säännökset 1 päivänä tammikuuta 2003 alkavan kauden osalta.

(4)

Olisi varmistettava kalastusalan uudelleenjärjestelyä
koskevan politiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan muiden
näkökohtien yhteensopivuus ottaen erityisesti huomioon
tavoite saavuttaa vakaa ja kestävä tasapaino kalastuslaivastojen kapasiteetin sekä niiden käytössä yhteisön
vesillä ja yhteisön ulkopuolisilla vesillä olevien kalastusmahdollisuuksien välillä.

(5)

Koska tämä tasapaino voidaan saavuttaa ainoastaan
kapasiteettia pienentämällä, kalatalouden ohjauksen
rahoitusvälineestä (KOR) kalastusalalle myönnetty
yhteisön rahoitustuki olisi keskitettävä pääasiassa kalastusalusten romuttamiseen, ja laivaston uudistamiseen
myönnettävä julkinen tuki olisi sallittava vain 31 päivään
joulukuuta 2004.

(6)

Kalastusalusten varustamista ja nykyaikaistamista
koskevat toimenpiteet olisi samasta syystä rajoitettava
joko turvallisuutta, navigointia, hygieniaa, tuotteiden
laatua, tuotteiden turvallisuutta ja työoloja parantaviin
tai pyydysten valikoivuutta lisääviin toimenpiteisiin,
jolloin pyrkimyksenä on myös vähentää sivusaaliita ja
elinympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Näiden toimenpiteiden olisi oltava KOR-tukikelpoisia edellyttäen, että
ne eivät johda pyyntiponnistuksen lisäämiseen.

(1) EYVL C 203 E, 27.8.2002, s. 304.
(2) Lausunto annettu 5. joulukuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(3) EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 179/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002,
s. 25).
(4) EYVL L 175, 3.7.1997, s. 27, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2002/70/EY (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 79).

(5) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1447/2001 (EYVL L 198, 27.7.2001, s. 1).
(6) Ks. tämän virallisen lehden sivu 57.
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Asetus (EY) N:o 2792/1999 olisi siten muutettava
vastaavasti,
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5) Korvataan II osaston otsikko seuraavasti:
”II OSASTO

KALASTUSLAIVASTO”
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

6) Kumotaan 6 artikla.

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 2792/1999 seuraavasti:
1) Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:
”3.
Edellä 1 ja 2 kohdan mukaisesti toteutetut toimenpiteet eivät saa lisätä pyyntiponnistusta.”
2) Korvataan 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla
Keinot
Tämän asetuksen II, III ja IV osastossa määriteltyjä toimenpiteitä voidaan tukea kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä, jäljempänä ’KOR’, elollisten vesiluonnonvarojen
säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä
kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun
asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (*) 16 artiklassa vahvistettujen ehtojen mukaisesti yhteisen kalastuspolitiikan piiriin
kuuluvilla aloilla sellaisina kuin se on määritelty asetuksen
(EY) N:o 2371/2002 1 artiklassa.
(*) EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.”
3) Muutetaan 3 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 9 artiklan a
kohdassa määritellyssä ohjelmatyössä on noudatettava
yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteita ja erityisesti
asetuksen (EY) N:o 2371/2002 III luvun säännöksiä.
Ohjelmatyötä on tämän vuoksi tarkistettava tarvittaessa
ja erityisesti asetuksen (EY) N:o 2370/2002 5 artiklan
mukaisesti päätettyjä pyyntiponnistusrajoja noudattaen.
Ohjelmatyö kattaa kaikki II, III ja IV osastossa tarkoitetut alat.”
b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Asetuksen (EY) N:o 1260/1999 9 artiklan b
kohdassa määritellyistä kehittämissuunnitelmista on
käytävä ilmi, että julkinen tuki on tarpeen asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi ja erityisesti, että kyseisiä
kalastusaluksia ei ilman julkista tukea voitaisi nykyaikaistaa ja että suunnitellut toimenpiteet eivät vaaranna
kalastuksen kestävyyttä.
Suunnitelmien sisältö esitetään liitteessä I.”
c) Kumotaan 4 kohta.
4) Kumotaan 4 ja 5 artikla.

7) Muutetaan 7 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet asetuksen (EY) N:o 2371/2002 III luvun asiaan
kuuluvien säännösten noudattamiseksi.

Tarvittaessa tähän päästään joko lopettamalla kalastusalusten kalastustoiminta pysyvästi liitteessä III olevia
soveltuvia säännöksiä noudattaen tai rajoittamalla sitä
taikka yhdistämällä nämä toimenpiteet.”
b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3.
Alusten
kalastustoiminnan
lopettamiseen
pysyvästi voidaan päästä seuraavin toimenpitein:
a) aluksen romuttamisella;

b) ennen 31 päivään joulukuuta 2004 tapahtuvalla
aluksen siirtämisellä pysyvästi kolmanteen maahan,
mikä voi tapahtua myös 8 artiklassa tarkoitetun
yhteisyrityksen puitteissa, kyseisen maan toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella, edellyttäen,
että
i) Euroopan yhteisön ja kolmannen maan, johon
alus siirretään, välillä on kalastussopimus ja että
on olemassa asianmukaiset takeet siitä, että
kansainvälistä oikeutta ei todennäköisesti tässä
yhteydessä rikota erityisesti meren luonnonvarojen säilyttämisen ja hoidon tai yhteisen kalastuspolitiikan muiden tavoitteiden ja kalastajien
työolojen osalta.
Komissio voi tapauskohtaisesti myöntää poikkeuksia alusten siirtämiseksi pysyvästi kolmansiin maihin yhteisyritysten puitteissa, jos kalastussopimuksen tekeminen ei ole perusteltua
yhteisön etujen kannalta ja jos muut siirtämisen
edellytykset täyttyvät;
ii) kolmas maa, johon alus aiotaan siirtää, ei ole
ehdokasvaltio;
iii) siirrosta aiheutuu pyyntiponnistuksen aleneminen siirretyn aluksen aikaisemmin hyödyntämien luonnonvarojen osalta; tätä perustetta ei
kuitenkaan sovelleta, jos siirretty alus on
menettänyt yhteisön kanssa tehdyn kalastussopimuksen tai muun sopimuksen mukaisia kalastusmahdollisuuksia;
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iv) mikäli kolmas maa, johon alus aiotaan siirtää, ei
ole asianomaisten alueellisten kalastusjärjestöjen
sopimuspuoli tai yhteistyökumppani, tällaiset
järjestöt eivät ole todenneet kyseisen maan
sallivan kalavarojen kansainvälisten säilyttämistoimenpiteiden tehokkuutta vaarantavan kalastuksen.
Komissio
julkaisee
säännöllisesti
kyseisten maiden luettelon Euroopan yhteisöjen
virallisen lehden C-sarjassa;
c) kalastusalusten pysyvällä siirtämisellä kalastuksesta
muuhun kuin ansiotoimintaan.”
c) Kumotaan 4 kohta.
d) Korvataan 5 kohdan b, c ja d alakohta seuraavasti:
”b) Palkkiot, kun pysyvä siirtäminen tapahtuu yhteisyrityksen puitteissa: 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut
määrät. Tätä tarkoitusta varten ei kuitenkaan voida
myöntää julkista tukea aluksille, joiden vetoisuus
on alle 20 BRT tai alle 22 GT, eikä vähintään 30
vuoden ikäisille aluksille.
c) Palkkio muusta pysyvästä kolmanteen maahan
siirtämisestä: edellä a alakohdassa tarkoitettujen,
alusten romuttamisesta myönnettävien palkkioiden
enimmäismäärät, joista vähennetään 70 prosenttia.
Tätä tarkoitusta varten ei kuitenkaan voida myöntää
julkista tukea aluksille, joiden vetoisuus on alle 20
BRT tai alle 22 GT, eikä vähintään 30 vuoden ikäisille aluksille.
d) Palkkio kalastusaluksen pysyvästä siirtämisestä
kalastuksesta muuhun kuin ansiotoimintaan: edellä
a alakohdassa tarkoitettujen, alusten romuttamisesta
myönnettävien palkkioiden määrät.”
e) Kumotaan 6 ja 7 kohta.
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käyttämiseen, tai kalastusalusten uudenaikaistamiseen
voidaan myöntää ainoastaan seuraavin sekä 3 artiklan 3
kohdan toisessa alakohdassa ja liitteessä III säädetyin
ehdoin:
a) julkista tukea kalastusalusten uudistamiseen voidaan
myöntää 31 päivään joulukuuta 2004;
b) julkista tukea kalastusalusten uudistamiseen voidaan
myöntää ainoastaan aluksille, joiden vetoisuus on alle
400 GT;
c) julkista tukea voidaan myöntää kalastusalusten varustamiseen, myös valikoivampien kalastustekniikoiden ja
alusten satelliittiseurantajärjestelmien käyttämiseen, tai
kalastusalusten nykyaikaistamiseen edellyttäen, että
i) tuki ei koske vetoisuutena tai tehona laskettua kapasiteettia;
ii) tuki ei lisää pyydysten tehokkuutta;
d) edellä c kohdan i alakohdasta poiketen julkista tukea
kalastusalusten uudenaikaistamista varten voidaan
myöntää asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 5
kohdan säännösten mukaisesti.
2.
Julkisen tuen myöntämisen vaikutuksia arvioidaan 21
artiklassa tarkoitetussa täytäntöönpanoa koskevassa vuosikertomuksessa.
3.
Laivaston uudistamiseen ja kalastusalusten nykyaikaistamiseen myönnettävään julkiseen tukeen liittyvät, liitteessä I olevan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa suunnitelmissa käytettävät indikaattorit on laadittava tämän
artiklan mukaisesti.

8) Korvataan 8 artiklan 5 kohta seuraavasti:
”5.
Hakijan on annettava hallintoviranomaiselle vuosittain viiden vuoden ajan yhteisyrityksen perustamispäivästä
tai siitä, kun yhteisötason kumppani hankki yrityksestä
omistusosuuden, kertomus toimintasuunnitelman toteuttamisesta sekä tietoja saaliista ja kalataloustuotteiden markkinoista ja erityisesti yhteisössä maihin tuoduista tai
yhteisöön viedyistä tuotteista asiaan liittyvine asiakirjoineen, sekä yrityksen tase ja selvitys sen omista varoista.
Hallintoviranomaisen on toimitettava kertomus komissiolle
tiedoksi.
Jäljelle jäänyt osa palkkiosta maksetaan hakijalle viiden
toimintavuoden ja viidennen kertomuksen vastaanottamisen jälkeen.”
9) Korvataan 9 artikla seuraavasti:
”9 artikla
Kalastuslaivaston uudistamiseen ja kalastusalusten
varustamiseen tai uudenaikaistamiseen myönnettävä
julkinen tuki
1.
Julkista tukea kalastuslaivaston uudistamiseen ja
kalastusalusten varustamiseen, myös valikoivampien kalastustekniikoiden ja alusten satelliittiseurantajärjestelmien

4.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut julkiseen tukeen oikeutetut menot eivät saa ylittää seuraavia määriä:
a) kalastusalusten rakentaminen: liitteessä IV olevassa
taulukossa 1 olevat asteikot kaksinkertaisina;
b) kalastusalusten varustaminen ja nykyaikaistaminen
tarvittaessa ja 31 päivään joulukuuta 2003 saakka,
vetoisuuden uudelleenmittauksesta aiheutuvat kustannukset vuonna 1969 tehdyn aluksenmittausyleissopimuksen liitteen I mukaisesti: liitteessä IV olevassa taulukossa 1 olevat asteikot.”
10) Korvataan 10 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Julkista tukea laivaston uudistamista ja kalastusalusten varustamista ja uudenaikaistamista varten
voidaan myöntää ainoastaan, jos jäsenvaltio on sallitun
ajan puitteissa noudattanut kalastusalusten ominaisuuksista 22 päivänä syyskuuta 1986 annettua neuvoston
asetusta (ETY) N:o 2930/86 (*).
(*) EYVL L 274, 25.9.1986, s. 1, asetus sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
3259/94 (EYVL L 339, 29.12.1994, s. 11).”
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b) Kumotaan 2 kohta.
c) Korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:
”3.
Kalastuslaivastolle tarkoitetun julkisten tukien
yhdistämisessä on noudatettava seuraavia säännöksiä:
a) varustamiseen ja nykyaikaistamiseen liittyviin
menoihin ei saa myöntää tukea viiteen vuoteen
kyseisen aluksen rakentamiseen tarkoitetun julkisen
tuen myöntämisestä, alusten satelliittiseurantajärjestelmiä koskevaa varustusta lukuun ottamatta;
b) pysyvästä lopettamisesta myönnettäviä, 7 artiklan 5
kohdassa tarkoitettuja palkkioita ja 8 artiklassa
tarkoitettujen
yhteisyritysten
perustamisesta
myönnettäviä palkkioita ei saa lisätä muuhun
yhteisön tukeen, jota myönnetään tämän asetuksen
tai asetusten (ETY) N:o 2908/83 (*), (ETY) N:o 4028/
86 (**) Ja (EY) N:o 2468/98 nojalla. Näistä palkkioista on vähennettävä:
i) osa aluksen varustamiseen ja nykyaikaistamiseen
aikaisemmin saadun tuen määrästä; tämä osa
lasketaan suhteessa kuluneeseen aikaan pysyvää
lopettamista tai yhteisyrityksen perustamista
edeltävän viiden vuoden osalta;
ii) kokonaisuudessaan tämän asetuksen 16 artiklan
1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 2468/98 14
artiklassa tarkoitetusta toiminnan väliaikaisesta
lopettamisesta aikaisemmin saatu tuki, jota on
maksettu toiminnan pysyvää lopettamista tai
yhteisyrityksen perustamista edeltävän vuoden
aikana.
c) alusten satelliittiseurantajärjestelmiä koskevaa varustusta varten saatua tukea ei saa lisätä neuvoston
päätöksen 2001/431/EY nojalla myönnettyyn
tukeen.
4.
Uudistamista tai nykyaikaistamista ja varustamista
varten tämän asetuksen nojalla myönnettävä julkinen
tuki on maksettava takaisin suhteessa kuluneeseen
aikaan, jos kyseinen kalastusalus poistetaan yhteisön
kalastusalusrekisteristä kymmenen vuoden kuluessa
uudistamisesta tai viiden vuoden kuluessa nykyaikaistamistöistä.
(*) Yhteisestä välineestä kalastusteollisuuden rakenteiden uudistamiseksi, nykyaikaistamiseksi ja
kehittämiseksi sekä vesiviljelyn kehittämiseksi 4
päivänä lokakuuta 1983 annettu neuvoston asetus
(ETY) N:o 2908/83 (EYVL L 290, 22.10.1983, s. 1),
asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (ETY) N:o 3733/85 (EYVL L 361,
31.12.1985, s. 78).
(**) Yhteisön toimenpiteistä kalastus- ja vesiviljelyalan
rakenteiden parantamiseksi ja mukauttamiseksi 18
päivänä joulukuuta 1986 annettu neuvoston asetus
(ETY) N:o 4028/86 (EYVL L 376, 31.12.1986, s.
7), asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (ETY) N:o 3946/92 (EYVL L 401,
31.12.1992, s. 1).”
11) Muutetaan 11 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Tässä artiklassa ’pienimuotoisella rannikkokalastuksella’ tarkoitetaan kokonaispituudeltaan alle 12
metrin pituisia aluksia käyttäen ja ilman yhteisön kalastusalusrekisteristä 30 päivänä syyskuuta 1998 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2090/98 (*) liitteessä I
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olevassa taulukossa 2 lueteltuja hinattavia pyydyksiä
harjoitettua kalastusta.
(*) EYVL L 266, 1.10.1998, s. 27, asetus sellaisena kuin
se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 839/2002
(EYVL L 134, 22.5.2002, s. 5).”
b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4.
Muun muassa seuraavia hankkeita voidaan pitää
3
kohdassa
tarkoitettuina
kokonaisvaltaisina
yhteishankkeina:
— aluksen turvallisuusvarusteet sekä hygienia- ja
työskentelyolosuhteiden parantaminen,
— teknologiset innovaatiot (entistä valikoivammat
kalastustekniikat), jotka eivät lisää pyyntiponnistusta,
— tuotanto-, jalostus- ja kaupanpitoketjun järjestäminen (myynnin edistäminen ja tuotteiden lisäarvo),
— ammatillinen
koulutus.”

uudelleensuuntautuminen

tai

12) Muutetaan 12 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Jäsenvaltiot voivat toteuttaa kalastajien eduksi
asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklassa tarkoitettuun kalastuskapasiteetin mukauttamiseen liittyviä
sosiaalis-taloudellisia toimenpiteitä.”
b) Korvataan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:
”c) kalastajille, jotka voivat osoittaa työskennelleensä
kalastajina vähintään viiden vuoden ajan, voidaan
maksaa kertaluonteista henkilökohtaista korvausta,
jonka tarkoituksena on auttaa heitä:
i) suuntaamaan toimintansa muuhun kuin merikalastukseen yksittäisen tai kollektiivisen sosiaalisen ohjelman puitteissa; tätä tukea maksetaan
yksittäistä tuensaajaa kohti enintään 50 000
euroon rajoitettujen tukikelpoisten kustannusten
perusteella; hallintoviranomainen päättää yksittäisen tuen määrästä toiminnan uudelleensuuntaamista koskevan hankkeen laajuuden sekä
tuensaajan antaman rahoitussitoumuksen perusteella;
ii) monipuolistamaan toimintaansa muuhun kuin
merikalastukseen yksittäisen tai kollektiivisen
monipuolistamishankkeen puitteissa; tätä tukea
maksetaan yksittäistä tuensaajaa kohti enintään
20 000 euroon rajoitettujen tukikelpoisten
kustannusten perusteella; hallintoviranomainen
päättää henkilökohtaisen tuen määrästä monipuolistamishankkeen laajuuden sekä tuensaajan
antaman rahoitussitoumuksen perusteella;”
c) Korvataan 4 kohdan d alakohta seuraavasti:
”d) i) 3 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitettu
toiminnan uudelleen suuntaamisesta maksettu
korvaus palautetaan suhteessa kuluneeseen
aikaan, jos tuensaaja alkaa uudelleen työskennellä kalastajana ennen kuin viisi vuotta on
kulunut hänelle tarkoitetun korvauksen maksamisesta; ja
ii) 3 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu
toiminnan
monipuolistamisesta
maksettu
korvaus edistää niiden kalastusalusten pyyntiponnistuksen vähentämistä, joilla tuensaajat
harjoittavat toimintaa;”
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d) Korvataan 6 kohta seuraavasti:
”6.
Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön kansallisesti
rahoitettavia
liitännäistoimenpiteitä
asianomaisten
kalastusalusten miehistön jäsenten hyväksi, jotta helpotettaisiin kalastustoiminnan tilapäistä lopettamista
veden luonnonvarojen suojelusuunnitelmien puitteissa.”
13) Muutetaan 16 artikla seuraavasti:
a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:
i) Korvataan a alakohta seuraavasti:
”a) erityisesti biologisista syistä johtuvien odottamattomien olosuhteiden vuoksi; korvausta
voidaan myöntää enintään kolmen perättäisen
kuukauden tai kuuden kuukauden ajan koko
kaudella 2000—2006. Hallintoviranomaisen on
toimitettava komissiolle etukäteen näitä olosuhteita koskevat tieteelliset todisteet;”
ii) Korvataan c alakohta seuraavasti:
”c) jos neuvosto hyväksyy elvytys- tai hoitosuunnitelman tai jos komissio tai yksi tai useampi
jäsenvaltio päättää kiireellisten toimenpiteiden
toteuttamisesta, jäsenvaltio
voi
myöntää
korvausta yhden vuoden ajan, jota voidaan
pidentää yhdellä vuodella.”
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4.
Toistuvaan kausiluonteiseen kalastustoiminnan
lopettamiseen ei voida myöntää 1, 2 tai 3 kohdan
mukaista korvausta.”
14) Korvataan 18 artikla seuraavasti:
”18 artikla
Tukiedellytysten noudattaminen
Hallintoviranomaisen on varmistettava liitteessä III lueteltujen erityisten tukiedellytysten noudattaminen.
Hallintoviranomaisen on myös ennen tuen myöntämistä
varmistuttava tuensaajien teknisistä valmiuksista ja
yritysten taloudellisesta elinkelpoisuudesta sekä siitä, että
ne noudattavat kaikkia yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä.
Jos tukikauden aikana havaitaan, että tuensaaja ei noudata
yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä, tuki on suhteessa
rikkomuksen vakavuuteen maksettava takaisin.
Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
säännöt voidaan antaa 23 artiklan 2 kohtaa noudattaen.”
15) Korvataan 19 artikla seuraavasti:
”19 artikla
Pakolliset rahoitusosuudet ja valtiontuki

b) Korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:
”3.
KOR:stä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin maksettava rahoitustuki ei koko kaudella
2000—2006 saa jäsenvaltiota kohden ylittää
korkeampaa seuraavista kahdesta kynnysarvosta:
miljoona euroa tai neljä prosenttia alalle kyseisessä
jäsenvaltiossa myönnetystä yhteisön tuesta.
Neuvoston hyväksymän elvytys- tai hoitosuunnitelman
tai komission päättämien kiireellisten toimenpiteiden
yhteydessä nämä kynnysarvot voidaan kuitenkin ylittää
edellyttäen, että toimenpide sisältää käytöstäpoistamisjärjestelmän, jonka tavoitteena on poistaa kahden
vuoden kuluessa toimenpiteen toteuttamisesta joukko
kalastusaluksia, joiden pyyntiponnistus on vähintään
yhtä suuri kuin niiden kalastusalusten pyyntiponnistus,
jotka on tilapäisesti poistettu kalastustoiminnasta suunnitelman tai kiireellisen toimenpiteen seurauksena.
Saadakseen komission hyväksynnän KOR:stä maksettavalle rahoitustuelle jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toimenpiteestä ja toimitettava sille yksityiskohtaiset palkkiolaskelmat. Toimenpide tulee voimaan vasta
komission annettua jäsenvaltiolle hyväksyntänsä.

1.
Jäsenvaltioiden
kalastusja
vesiviljelyalalle
myöntämään tukeen sovelletaan perustamissopimuksen
87, 88 ja 89 artiklaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2
kohdan säännösten soveltamista.
2.
Perustamissopimuksen 87, 88 ja 89 artiklaa ei sovelleta yhteisön yhteisrahoittamiin toimenpiteisiin osoitettuihin jäsenvaltioiden pakollisiin rahoitusosuuksiin, joista
säädetään tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa ja asetuksen (EY) N:o 1260/1999 9 artiklan b
kohdassa määritellyissä kehittämissuunnitelmissa tai kalastusalusten romuttamista koskevasta yhteisön kiireellisestä
toimenpiteestä 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun
asetuksen (EY) N:o 2370/2002 5 artiklassa (*).
3.
Sellaisia toimenpiteitä,
rahoitusta, joka ylittää tämän
N:o 2370/2002 säännökset
pakollisten rahoitusosuuksien
suutena 1 kohdan perusteella.

jotka edellyttävät julkista
asetuksen tai asetuksen (EY)
2 kohdassa tarkoitettujen
osalta, käsitellään kokonai-

(*) EYVL L 358, 31.12.2002, s. 57.”
16) Korvataan 22 artikla seuraavasti:
”22 artikla

Hallintoviranomaisen on määritettävä 1 ja 2 kohdassa
säädettyjen korvausten yksittäiset määrät tarkoituksenmukaisten parametrien, kuten tosiasiallisesti aiheutuneen vahingon taikka toiminnan uudelleensuuntaamiseksi toteutettujen ponnistelujen, elvyttämissuunnitelman tai teknisten mukauttamispyrkimysten laajuuden
perusteella.

Komiteamenettely
Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 8,
15, 18 ja 21 artiklassa tarkoitettuja seikkoja koskevista
toimenpiteistä päätetään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.”
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17) Korvataan 23 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta seuraavasti:
”a) asetuksen (EY) N:o 1260/99 51 artiklalla perustettu
kalatalous- ja vesiviljelyalan rakenteiden komitea 8,
15, 18 ja 21 artiklan täytäntöönpanossa; ja
b) asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 1 kohdalla
perustettu kalastus- ja vesiviljelyalan komitea 9 ja 10
artiklan täytäntöönpanossa.”

31.12.2002
2 artikla

Muutetaan liitteet I—IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2002.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. FISCHER BOEL
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LIITE
1.

Muutetaan liite I seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:
”c) alan tarpeet.”.
b) Korvataan 2 kohdan d alakohdan i alakohta seuraavasti:
”i) laivaston kehittymisen indikaattorit suhteessa elvytys- tai hoitosuunnitelmien tavoitteisiin,”.

2.

Kumotaan liite II.

3.

Muutetaan liite III seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohdan otsikko seuraavasti:
”1. Kalastuslaivaston toiminnan mukauttamista koskevien toimenpiteiden täytäntöönpano (II osasto)”
b) Korvataan 1.0 kohta seuraavasti:
”1.0 Alusten ikä
Tässä asetuksessa aluksen ikä on kokonaisluku, joka saadaan, kun lasketaan sen vuoden, jona hallintoviranomainen teki päätöksen palkkion tai tuen myöntämisestä, ja aluksen käyttöönottovuoden, siten kuin se
määritellään asetuksessa (ETY) N:o 2930/86, välinen erotus.”
c) Korvataan 1.3 ja 1.4 kohta seuraavasti:
”1.3 Laivaston uudistaminen (9 artikla)
a) alukset on rakennettava noudattaen hygieniaa, turvallisuutta, terveyttä, tuotteiden laatua ja työskentelyolosuhteita koskevia asetuksia ja direktiivejä sekä alusten mittausta ja kalastustoiminnan seurantaa
koskevia yhteisön säännöksiä ja määräyksiä.
b) alukset on merkittävä yhteisön kalastusalusrekisteriin.
c) kalastusaluksen omistuksen siirto ei oikeuta yhteisön tukeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12
artiklan 3 kohdan d alakohdan soveltamista.

1.4 Kalastusalusten varustaminen ja nykyaikaistaminen (9 artikla)
a) Alusten on oltava rekisteröityjä yhteisön kalastusalusrekisteriin vähintään viiden vuoden ajan, alusten
seurantajärjestelmien laitteistoa lukuun ottamatta. Nykyaikaistamistöiden yhteydessä alusten ominaisuuksiin tehtävät muutokset on ilmoitettava mainittuun rekisteriin ja alusten mittaus on suoritettava yhteisön
säännösten mukaisesti.
b) Investointien olisi liityttävä:
i) kalastustoimien järkiperäistämiseen käyttämällä aluksella entistä valikoivampia tai vaikutukseltaan
vähäisiä kalastustekniikoita ja -menetelmiä muiden kuin yhteisön lainsäädännön mukaisten epätoivottujen sivusaaliiden välttämiseksi,
ja/tai
ii) pyydettyjen ja aluksella säilytettyjen tuotteiden laadun ja turvallisuuden parantamiseen, valikoivampien kalastustekniikoiden ja parempien säilytystekniikoiden käyttöön sekä terveyttä koskevien lakien
ja asetusten täytäntöönpanoon,
ja/tai
iii) työ- ja turvallisuusolosuhteiden parantamiseen.
Pyydysten korvaamista ei katsota tukikelpoiseksi menoksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 16 artiklan
2 kohdan säännösten soveltamista.”
d) Lisätään 1.5 kohta seuraavasti:
”1.5 Sosiaalis-taloudelliset toimenpiteet (12 artikla)
Kalastajien koulutusta tai heidän toimintansa monipuolistamista muuhun kuin merikalastukseen koskevilla
tukitoimenpiteillä on edistettävä tuensaajien pyyntiponnistuksen vähentämistä, vaikka nämä jatkaisivat osaaikaista kalastusta.”.
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Korvataan liitteessä IV olevaa taulukkoa 3 edeltävä 2 kohta seuraavasti:
”2. Rahoitukseen osallistumisen tasot
a) Kaikissa II, III ja IV osastossa tarkoitetuissa toimissa yhteisön rahoitusosuuteen (A), kyseisen jäsenvaltion
kokonaisrahoitusosuuteen (kansallinen, alueellinen ja muu) (B) ja tarvittaessa yksityisten edunsaajien rahoitusosuuteen (C) sovelletaan seuraavia rajoja prosenttilukuina tukikelpoisista menoista ilmaistuna:
Ryhmä 1:
Palkkiot toiminnan pysyvästä lopettamisesta (7 artikla), yhteisyritysten perustamisesta (8 artikla), pienimuotoinen rannikkokalastus (11 artikla), sosiaalis-taloudelliset toimenpiteet (12 artikla), veden luonnonvarojen
suojeleminen ja kehittäminen (13 artiklan 1 kohdan a alakohta), kalastussatamien kalusto ilman yksityisten
edunsaajien osallistumista rahoitukseen (13 artiklan 1 kohdan c alakohta), toimenpiteet uusien myyntikanavien löytämiseksi ja edistämiseksi ilman yksityisten edunsaajien osallistumista rahoitukseen (14 artikla), alan
ammattikunnan toteuttamat toimet ilman yksityisten edunsaajien osallistumista rahoitukseen (15 artikla),
palkkiot toiminnan tilapäisestä lopettamisesta ja muut rahalliset korvaukset (16 artikla), innovatiiviset
toimenpiteet ja tekninen apu, mukaan luettuina julkisten elinten toteuttamat pilottihankkeet (17 artikla).
Ryhmä 2:
Kalastusalusten uudistaminen, varustaminen ja nykyaikaistaminen (9 artikla).
Ryhmä 3:
Vesiviljely (13 artiklan 1 kohdan b alakohta), kalastussatamien kalusto, jonka rahoitukseen yksityiset edunsaajat osallistuvat (13 artiklan 1 kohdan c alakohta), jalostaminen ja pitäminen kaupan (13 artiklan 1 kohdan
d alakohta), sisävesikalastus (13 artiklan 1 kohdan e alakohta), sellaiset toimenpiteet uusien myyntikanavien
löytämiseksi ja edistämiseksi, joiden kustannuksiin yksityiset edunsaajat osallistuvat (14 artikla), alan ammattikunnan toteuttamat toimet, joiden kustannuksiin yksityiset edunsaajat osallistuvat (15 artiklan 2 kohta).
Ryhmä 4:
Pilottihankkeet, jotka ovat muita kuin julkisten elinten toteuttamia hankkeita (17 artikla).
b) Niiden toimien osalta, jotka liittyvät veden luonnonvarojen suojelemiseen ja kehittämiseen (13 artiklan 1
kohdan a alakohta), kalastussatamien kalustoon (13 artiklan 1 kohdan c alakohta), uusien myyntikanavien
löytämiseen ja edistämiseen (14 artikla) sekä alan ammattikunnan toteuttamiin toimiin (15 artikla), hallintoviranomainen päättää, kuuluvatko ne ryhmään 1 vai ryhmään 3, erityisesti seuraavien seikkojen perusteella:
— yhteinen etu vai yksityinen etu,
— kollektiivinen edunsaaja vai yksityinen edunsaaja (tuottajaorganisaatiot, ammattikuntaa edustavat
järjestöt),
— toiminnan tulokset ovat yleisessä käytössä vai yksityinen omistus ja hallinta,
— yhteisöt, tutkimuslaitokset osallistuvat rahoitukseen.”
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2370/2002,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2002,
kalastusalusten romuttamista koskevasta yhteisön kiireellisestä toimenpiteestä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(8)

Tämän asetuksen nojalla annetut rahoitusosuuksia
koskevat säännöt olisi määriteltävä viittauksilla
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 vahvistettuihin sääntöihin.

(9)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (4) mukaisesti.

(10)

Tämän asetuksen perustavoitteen, eli kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen toteuttamiseksi on
tarpeen ja aiheellista säätää kalastusalusten romuttamista
koskevista säännöistä. Perustamissopimuksen 5 artiklassa
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja
erityisesti sen [36 ja] 37 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
2

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( ),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä 17 päivänä joulukuuta 1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2792/
1999 (3) on tarjonnut alusten käytöstä poistamista
koskevia kannustimia keinona saattaa laivaston kapasiteetti pitkällä aikavälillä tasapainoon käytettävissä olevien
kalavarojen kanssa.
Useat yhteisön kalastusalan kannalta tärkeät kannat tällä
hetkellä ovat vakavasti uhanalaisia. Niille kalastusalusten
omistajille,
joiden
kalastusmahdollisuudet
ovat
merkittävästi vähentyneet neuvoston hyväksymän elvytyssuunnitelman vuoksi, olisi sen vuoksi tarjottava lisäkannustimia alusten käytöstä poistamiseksi asetuksessa
(EY) N:o 2792/1999 jo säädettyjen lisäksi. Jäsenvaltioiden käyttöön olisi annettava tähän tarkoitukseen
riittävästi lisärahoitusta.
Ainoastaan niillä alusten omistajilla, joihin elvytyssuunnitelmien vaikutus kohdistuu ankarana, olisi oltava
mahdollisuus käyttää hyväkseen alusten käytöstä poistamista koskevia lisäkannustimia tässä asetuksessa määriteltävään kalastusalusten romuttamiseen. Vähintään 25
prosentin vähennystä asianomaisen aluksen kalastusmahdollisuuksissa olisi pidettävä ankaran vaikutuksen objektiivisena indikaattorina.

(4)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2792/1999 7 artiklassa
säädetyt romutuspalkkioiden enimmäismäärät eivät ole
riittäviä, jotta voitaisiin suorittaa korkeampia palkkioita.

(5)

Kalavarojen säilyttämistä koskevista syistä johtuen
yhteisön toimenpide olisi toteutettava mahdollisimman
pian ja sen olisi oltava ajallisesti rajoitettu, jotta asianmukainen laivaston rakenneuudistus voidaan toteuttaa
viipymättä.

(6)

(7)

On tarpeen varmistaa, että romuttamiseen tarkoitettujen
lisävarojen käyttö on riittävän joustavaa, jotta ne voidaan
ohjata niitä eniten tarvitseville jäsenvaltioille.
Olisi määriteltävä selkeästi kaikkien osapuolien tehtävät
rahoitustoimenpiteen täytäntöönpanossa ja pyrittävä
takaamaan toimenpiteen hallinnointi- ja seurantamenettelyjen avoimuus ja tasapuolisuus.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO
Kohde ja tukikelpoisuus

1 artikla
Kohde
Tällä asetuksella toteutetaan vuosina 2003—2006 yhteisön
kiireellinen toimenpide, jonka tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan neuvoston hyväksymistä elvytyssuunnitelmista johtuvat pyyntiponnistuksen lisävähennykset. Toimenpide muodostuu erityisestä kannustimesta, jolla jäsenvaltiot
saavat varoja elvytyssuunnitelmien aiheuttamien kalastusalusten
lisäromutustarpeidensa yhteisrahoitukseen.

2 artikla
Tukikelpoisuus
Kalastusalus, johon sovelletaan neuvoston hyväksymää elvytyssuunnitelmaa, voi saada korotetun romutuspalkkion 3 artiklan
mukaisesti edellyttäen, että:
a) kalastusalus on kelpoinen saamaan myös asetuksessa (EY)
N:o 2792/1999 säädetyn romuttamispalkkion,
ja

(1) EYVL C 227 E, 24.9.2002, s. 333.
(2) Lausunto annettu 5. joulukuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(3) EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 179/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002,
s. 25).

b) sen pyyntiponnistusta on elvytyssuunnitelman vuoksi ollut
vähennettävä vähintään 25 prosenttia.
(4) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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3 artikla
Korotetun romutuspalkkion enimmäismäärä
Kalastusalusten omistajille voidaan myöntää julkista tukea 2
artiklan mukaisten tukikelpoisten alusten osalta asetuksen (EY)
N:o 2792/1999 7 artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen asteikkojen perusteella 20 prosentilla lisättynä.

31.12.2002

2. Tämän yhteisön kiireellisen toimenpiteen täytäntöönpanosta vastaavat ne viranomaiset, jotka kyseisissä jäsenvaltioissa
toimivat kalastusta koskevien rakennerahastotoimenpiteiden
hallinto- ja maksuviranomaisina. Ne suorittavat niille rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöistä 21 päivänä kesäkuuta
1999 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1260/1999 (1)
osoitetut tehtävät.

Vuosi 2003

3. Jollei tästä asetuksesta johtuvista säännöksistä muuta
johdu, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltuvia
säännöksiä, erityisesti 33-39 artiklaa sekä johdettua oikeutta.

4 artikla

III OSASTO

Yhteisön rahoitustuki

Vuodet 2004—2006

II OSASTO

Yhteisö voi myöntää jäsenvaltioille niille 3 artiklan nojalla
aiheutuneita menoja vastaavan rahoitustuen, jäljempänä ’rahoitustuki’, vuodeksi 2003. Rahoitustuki lasketaan asetuksen (EY)
N:o 2792/1999 liitteessä IV olevan taulukon 3 ryhmässä 1
vahvistettujen tasojen mukaisesti.
5 artikla
Ennakkoarvio vuotuisista menoista
Jäsenvaltioiden, jotka haluavat rahoitustukea, on esitettävä
komissiolle 30 päivään kesäkuuta 2003 mennessä vuotta 2003
koskeva ennakkoarvio suunnitellusta käytöstä poistamisesta
aiheutuvista menoistaan tämän yhteisön kiireellisen toimenpiteen osalta. Komissio sitoutuu tämän jälkeen varaamaan talousarviossa tätä yhteisön kiireellistä toimenpidettä varten käytettävissä olevan vuotuisen kokonaismäärän.

7 artikla
Tämän kalastusalusten romuttamista koskevan yhteisön kiireellisen toimenpiteen rahoittamiseen vuosina 2004—2006 tarvittavat varat annetaan käyttöön kohdentamalla, neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1260/1999 41 ja 44 artiklassa säädetyt
rakennerahastovarat uudelleen ja sisällyttämällä ne olemassa
oleviin kalatalouden ohjauksen rajoitusvälineen (KOR) mukaisiin ohjelmiin.
IV OSASTO
Täytäntöönpano ja voimaantulo

8 artikla
Täytäntöönpano

6 artikla
Menettely
1.
Jäsenvaltioiden on jätettävä menojen maksamista koskevat
hakemuksensa 30 päivään kesäkuuta 2004 mennessä. Komissio
tekee päätöksen kullekin jäsenvaltiolle maksettavasta rahoitusosuudesta esitettyjen hakemusten ja kussakin jäsenvaltiossa
elvytyssuunnitelmien osalta vallitsevan tilanteen perusteella.
Komissio maksaa enintään 50 prosenttia tuesta hakemuksen
saatuaan ja jäljellä olevan määrän saatuaan 2 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten antaman todistuksen.

Komissio vahvistaa tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat
yksityiskohtaiset säännöt [kalavarojen säilyttämisestä ja
kestävästä käytöstä yhteisessä kalastuspolitiikassa] annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (2) 30 artiklan 2
kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
9 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2002.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. FISCHER BOEL

(1) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1447/2001 (EYVL L 198, 21.7.2001, s. 1).
(2) Ks. tämän virallisen lehden sivu 59.
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2371/2002,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2002,
elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

olevien kalakantojen osalta on ehdoton etusija monivuotisten elvytyssuunnitelmien vahvistamisella. Näihin
kantoihin kohdistuvaa pyyntiponnistusta saatetaan
joutua tieteellisten lausuntojen perusteella vähentämään
merkittävästi.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 37 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

(7)

Näissä monivuotisissa suunnitelmissa olisi vahvistettava
tavoitteet kyseisten kalakantojen kestävälle hyödyntämiselle, niiden olisi sisällettävä pyyntisäännöt, joissa vahvistetaan, miten vuosittaiset saalis- ja/tai pyyntiponnistusrajat on laskettava, ja niissä olisi säädettävä muista
erityishoitotoimenpiteistä ottaen huomioon myös muille
lajeille aiheutuvat seuraukset.

(8)

Monivuotisten suunnitelmien sisältö olisi suhteutettava
kalakantojen säilyttämistä koskevaan tilanteeseen, niiden
elpymisen kiireellisyyteen sekä näiden kalakantojen ja
niiden pyytämiseksi harjoitettavan kalastuksen luonteeseen.

(9)

Sellaisten kantojen, joille ei ole vahvistettu monivuotisia
suunnitelmia, kestävä hyödyntäminen olisi varmistettava
asettamalla rajat saaliille ja/tai pyyntiponnistukselle.

(10)

Olisi säädettävä siitä, miten jäsenvaltiot tai komissio
voivat toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä silloin, kun
kalastuksesta aiheutuu välittömiä toimia vaativa vakava
uhka vesiluonnonvarojen säilyttämiselle tai meren
ekosysteemille.

(11)

Jäsenvaltioille olisi annettava lupa toteuttaa kaikkiin
kalastusaluksiin sovellettavia säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä niiden 12 meripeninkulman vyöhykkeen sisällä
edellyttäen, että toteutettavien toimenpiteiden koskiessa
toisten jäsenvaltioiden kalastusaluksia, ne ovat
syrjimättömiä ja niiden johdosta on edeltäkäsin kuultu
osapuolia ja ettei yhteisö ole toteuttanut kyseisellä
alueella erityisesti säilyttämistä ja kalastuksenhoitoa
koskevia toimenpiteitä.

(12)

Yhteisön laivastoa olisi supistettava, jotta se vastaisi
käytettävissä olevia vesiluonnonvaroja, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi turvauduttava erityistoimenpiteisiin, joihin sisältyvät kalastuskapasiteetille vahvistettavat viitetasot, joita ei saa ylittää, erityinen yhteisön
järjestely kalastusalusten romuttamisen edistämiseksi
sekä kansalliset laivastoon lisäämis- ja poistojärjestelyt.

(13)

Kunkin jäsenvaltion olisi pidettävä kalastusaluksista
kansallista rekisteriä, joka olisi annettava komission
käyttöön jäsenvaltioiden laivastojen koon seuraamiseksi.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmä perustettiin
neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3760/92 (3). Mainitun
asetuksen mukaan neuvoston on päätettävä siihen tarvittavista muutoksista 31 päivään joulukuuta 2002
mennessä.

(2)

Yhteisen kalastuspolitiikan soveltamisala kattaa elollisten
vesiluonnonvarojen säilyttämisen, hoidon ja hyödyntämisen sekä vesiviljelyn, kuten myös kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen silloin,
kun tällaista toimintaa harjoitetaan jäsenvaltioiden
alueella tai yhteisön vesillä tai sitä harjoittavat jäsenvaltioiden kalastusalukset tai kansalaiset, ottaen huomioon
Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen
117 artiklan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lippuvaltion ensisijaista vastuuta.

(3)

Koska monet kalakannat vähenevät edelleen, yhteistä
kalastuspolitiikkaa olisi kehitettävä siten, että varmistetaan kalastusalan pitkän aikavälin kannattavuus elävien
vesiluonnonvarojen kestävällä hyödyntämisellä, mikä
perustuu moitteettomiin tieteellisiin lausuntoihin ja
ennalta varautumisen periaatteeseen, mikä perustuu
samoihin näkökohtiin kuin perustamissopimuksen 174
artiklassa tarkoitettu ennalta varautumisen periaate.

(4)

Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena olisi sen vuoksi
oltava elollisten vesiluonnonvarojen ja vesiviljelyn
kestävä hyödyntäminen osana kestävää kehitystä ja
ottaen tasapainoisella tavalla huomioon ympäristöä
koskevat, taloudelliset ja sosiaaliset tekijät.

(5)

On tärkeää, että yhteisen kalastuspolitiikan hoitoa ohjaa
hyvän hallintotavan periaate ja että toteutettavat toimenpiteet ovat keskenään yhteensopivia ja yhdenmukaisia
muiden yhteisön politiikkojen kanssa.

(6)

Kestävän hyödyntämisen tavoite saavutetaan paremmin
soveltamalla kalastuksen hoitoon monivuotista lähestymistapaa, joka sisältää turvallisten biologisten rajojen
puitteissa olevien kalakantojen monivuotiset hoitosuunnitelmat. Turvallisten biologisten rajojen alapuolella

(1) EYVL C 203 E, 27.8.2002, s. 284.
(2) Lausunto annettu 5. joulukuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(3) EYVL L 389, 31.12.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1181/98 (EYVL L 164, 9.6.1998,
s. 1).
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Voimassa olevat säännöt, joilla rajoitetaan vesiluonnonvarojen käyttöoikeutta jäsenvaltioiden 12 meripeninkulman
vyöhykkeiden
sisällä,
ovat
toimineet
tyydyttävästi ja edistäneet säilyttämistä rajoittamalla
pyyntiponnistusta yhteisön herkimmillä vesillä sekä
suojelleet perinteistä kalastustoimintaa, josta tiettyjen
rannikkoyhteisöjen sosiaalinen ja taloudellinen kehitys
on suuresti riippuvaista. Näin ollen niiden soveltamista
olisi jatkettava 31 päivään joulukuuta 2012.

(15)

Vaikka muutkin yhteisön lainsäädäntöön sisältyvät
pääsyrajoitukset olisi pidettävä toistaiseksi voimassa,
niitä olisi tarkistettava sen arvioimiseksi, ovatko ne
tarpeen kestävän kalastuksen turvaamiseksi.

(16)

Kalastusalan epävarman taloudellisen tilanteen ja tiettyjen rannikkoyhteisöjen kalastuksesta riippuvuuden
vuoksi on tarpeen varmistaa kalastustoiminnan suhteellinen vakaus jakamalla kalastusmahdollisuudet jäsenvaltioiden kesken siten, että jako perustuu kullekin jäsenvaltiolle kalakannoista kuuluvaan ennakoitavissa olevaan
osuuteen.

(17)

Tällä vakaudella olisi kantojen väliaikaisen biologisen
tilanteen vuoksi toisaalta turvattava niiden alueiden
erityistarpeet, joiden paikallinen väestö on erityisen riippuvainen kalastuksesta ja sen liitännäistoiminnoista, siten
kuin neuvosto on päättänyt tietyistä yhteisön 200 meripeninkulman kalastusvyöhykkeen 1 päivänä tammikuuta
1977 voimaan tulevaan perustamiseen liittyvistä ulkoisista näkökohdista 3 päivänä marraskuuta 1976 antamassaan päätöslauselmassa (1) ja erityisesti sen liitteessä
VII.

(18)

Tavoitteena oleva suhteellisen vakauden käsite olisi näin
ollen ymmärrettävä juuri tällä tavoin.

(19)

Yhteisen kalastuspolitiikan tehokkaan täytäntöönpanon
varmistamiseksi olisi yhteisön kalastusta koskevaa
valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelmää vahvistettava ja
vastuunjakoa jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission
välillä entisestään selkiinnytettävä. Tässä tarkoituksessa
on aiheellista sisällyttää tähän asetukseen keskeiset
yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen valvontaa, tarkastuksia ja täytäntöönpanoa koskevat säännökset, joista
osa jo sisältyy yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993
annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2847/93 (2).
Mainitun asetuksen on pysyttävä edelleen voimassa,
kunnes kaikki tarvittavat täytäntöönpanosäännöt on
annettu.

(20)

Valvontaa, tarkastuksia ja täytäntöönpanoa koskevat
säännökset ja toisaalta kalastusalusten päällikköjen ja
kaupanpitämisketjun toimijoiden velvollisuudet määrittelevät jäsenvaltioiden ja komission erilaiset velvollisuudet.

(1) EYVL C 105, 7.5.1981, s. 1.
(2) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1965/2001 (EYVL L
268, 9.10.2001, s. 23).

31.12.2002

(21)

Yhteisön olisi voitava pienentää kalastusmahdollisuuksia,
jos jäsenvaltio on ylittänyt sille osoitetut kalastusmahdollisuudet. Jos on osoitettu, että jäsenvaltion suorittamasta
kalastusmahdollisuuksiensa ylittämisestä on aiheutunut
vahinkoa jollekin toiselle jäsenvaltiolle, olisi tämä
vähennys osoitettava osittain tai kokonaan tälle toiselle
jäsenvaltiolle.

(22)

Jäsenvaltiot olisi velvoitettava toteuttamaan välittömästi
toimenpiteitä sellaisten vakavien rikkomusten jatkumisen
estämiseksi, jotka on määritelty sellaisten käyttäytymistapojen luettelosta, joilla rikotaan vakavasti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä 24 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1447/1999 (3).

(23)

Komission olisi voitava toteuttaa välittömästi ehkäiseviä
toimenpiteitä, jos on näyttöä siitä, että kalastustoiminta
saattaa aiheuttaa vakavan uhan elävien vesiluonnonvarojen säilyttämiselle.

(24)

Komissiolle olisi annettava tarvittavat valtuudet, jotta se
voisi suorittaa valvontavelvollisuutensa ja arvioida, miten
jäsenvaltiot toteuttavat yhteistä kalastuspolitiikkaa.

(25)

Yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamiseksi on
tarpeen lujittaa kaikkien asianomaisten viranomaisten
välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista, erityisesti vaihtamalla kansallisia tarkastajia ja säätämällä, että jäsenvaltioiden on pidettävä yhteisön tarkastajien, muiden jäsenvaltioiden tarkastajien ja komission tarkastajien laatimia
tarkastuskertomuksia tosiseikkoja todennettaessa yhdenvertaisina omien tarkastuskertomuksiensa kanssa.

(26)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (4) mukaisesti.

(27)

Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamisen
edistämistä varten olisi perustettava alueellisia neuvoaantavia toimikuntia, jotta yhteinen kalastuspolitiikka
voisi hyötyä asianomaisten kalastajien ja muiden alan
toimijoiden tietämyksestä ja kokemuksesta ja jotta siinä
voitaisiin ottaa huomioon yhteisön eri vesialueilla vallitsevat erilaiset olosuhteet.

(28)

Sen varmistamiseksi, että yhteisen kalastuspolitiikan
käytettävissä ovat parhaimmat tieteelliset, tekniset ja
taloudelliset lausunnot, komissiolla olisi oltava apunaan
tarkoitukseen soveltuva komitea.

(3) EYVL L 167, 2.7.1999, s. 5.
(4) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(29)

Elävien vesiluonnonvarojen kestävän hyödyntämisen
perustavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen ja aiheellista
säätää näiden luonnonvarojen säilyttämistä ja hyödyntämistä koskevat säännöt. Perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti
tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen
saavuttamiseksi tarpeen.

(30)

Asetukseen (ETY) N:o 3760/92 tehtävien muutosten
suuren lukumäärän ja merkityksen vuoksi mainittu
asetus olisi kumottava. Yhteisestä kalatalousalan rakennepolitiikasta 19 päivänä tammikuuta 1976 annettu asetus
(ETY) N:o 101/76 (1), jonka kaikki keskeiset säännökset
ovat menettäneet merkityksensä, olisi myös kumottava,
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kalastustoimien vaikutukset meriekosysteemeihin mahdollisimman vähäisiksi. Sen tavoitteena on ottaa kalastuksenhoidossa asteittain käyttöön ekosysteemiin perustuva lähestymistapa. Sen tavoitteena on edistää taloudellisesti kannattavalla ja
kilpailukykyisellä kalastus- ja vesiviljelyalalla harjoitettavaa
tehokasta kalastustoimintaa tarjoamalla kohtuullinen elintaso
niille, jotka ovat riippuvaisia kalastustoiminnasta, ja ottamalla
huomioon kuluttajien edut.
2. Yhteisessä kalastuspolitiikassa sovelletaan seuraavia hyvän
hallintotavan periaatteita:
a) vastuiden selkeä määrittely sekä yhteisön että kansallisella ja
paikallisella tasolla;
b) moitteettomille
tieteellisille
lausunnoille
perustuva
päätöksentekomenettely, joka tuottaa oikea-aikaisia tuloksia;

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

c) alan toimijoiden laaja osallistuminen kaikkiin harjoitettavan
politiikan vaiheisiin sen laatimisesta täytäntöönpanoon;

I LUKU

d) yhdenmukaisuus yhteisön muiden politiikkojen, erityisesti
ympäristö-, sosiaali-, alue-, kehitysyhteistyö-, terveys- ja
kuluttajansuojapolitiikan kanssa.

Soveltamisala ja tavoitteet

1 artikla
Soveltamisala

3 artikla

1.
Yhteiseen kalastuspolitiikkaan kuuluvat elollisten vesiluonnonvarojen säilyttäminen, hoito ja hyödyntäminen, vesiviljely sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus ja kaupan
pitäminen, jos tällaista toimintaa harjoitetaan jäsenvaltioiden
alueella tai yhteisön vesillä taikka jos sitä harjoittavat yhteisön
kalastusalukset tai, lippuvaltion ensisijaista vastuuta rajoittamatta, jäsenvaltioiden kansalaiset.
2.
Yhteisessä kalastuspolitiikassa säädetään johdonmukaisista
toimenpiteistä, jotka koskevat:
a) elollisten vesiluonnonvarojen
hyödyntämistä,

säilyttämistä,

hoitoa

ja

b) kalastuksen ympäristövaikutusten rajoittamista,
c) kalastusvyöhykkeille pääsyn ja vesiluonnonvarojen käytön
edellytyksiä,
d) rakennepolitiikkaa ja laivastokapasiteetin sääntelyä,
e) valvontaa ja täytäntöönpanoa,
f) vesiviljelyä,
g) yhteistä markkinajärjestelyä, ja
h) kansainvälisiä suhteita.
2 artikla
Tavoitteet
1.
Yhteisellä kalastuspolitiikalla varmistetaan sellaisen elollisten vesiluonnonvarojen hyödyntäminen, joka luo talouden,
ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden osalta kestävät olosuhteet.
Tässä tarkoituksessa yhteisö noudattaa ennalta varautumisen
periaatetta toteuttamalla toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu
suojelemaan ja säilyttämään elollisia vesiluonnonvaroja,
mahdollistamaan niiden kestävä hyödyntäminen ja saattamaan
(1) EYVL L 20, 28.1.1976, s. 19.

Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) ’yhteisön vesillä’ jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvia vesialueita, lukuun ottamatta perustamissopimuksen liitteessä II mainittujen alueiden lähivesiä;
b) ’elollisilla vesiluonnonvaroilla’ käytettävissä ja saatavilla
olevia elollisia merellisiä luonnonvaroja, myös anadromisia
ja katadromisia lajeja sinä aikana, jonka ne elävät meressä;
c) ’kalastusaluksella’ aluksia, jotka on varustettu elollisten vesiluonnonvarojen kaupallista hyödyntämistä varten;
d) ’yhteisön kalastusaluksella’ jonkin jäsenvaltion lipun alla
purjehtivaa ja yhteisössä rekisteröityä kalastusalusta;
e) ’kestävällä hyödyntämisellä’ kannan hyödyntämistä tavalla,
joka ei vaaranna kannan hyödyntämistä tulevaisuudessa ja
jolla ei ole kielteistä vaikutusta meriekosysteemeihin;
f) ’kalastuskuolevuudella’ jonkin kannan tietyn ajanjakson
saaliiden osuutta verrattuna kyseisenä ajanjaksona käytettävissä olevaan keskimääräiseen kantaan;
g) ’kannalla’ tietyllä kalastuksenhoitoalueella esiintyvää elollista
vesiluonnonvaraa;
h) ’pyyntiponnistuksella’ kalastusaluksen kapasiteetin ja kalastustoiminnan tuloa; kun on kyse alusten joukosta, sillä
tarkoitetaan joukon kaikkien alusten pyyntiponnistusten
summaa;
i) ’kalastuksenhoidon ennalta varautuvalla lähestymistavalla’
sitä, että riittävien tieteellisten tietojen puuttumista ei
käytetä perusteena lykätä tai jättää toteuttamatta hoitotoimenpiteitä kohdelajien, niiden ohessa saaliiksi saatavien tai
niistä riippuvaisten lajien sekä muiden kuin kohdelajien ja
niiden ympäristön suojelemiseksi;
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j) ’rajaviitearvoilla’ kalakantojen koon parametrien (kuten
biomassa tai kalastuskuolevuus) arvoja, joita olisi vältettävä,
koska niihin liittyy tuntematonta populaatiodynamiikkaa,
kantojen romahtamista tai heikentynyttä rekrytoitumista;

b) 6 artiklassa säädettyjen hoitosuunnitelmien hyväksyminen;

k) ’säilyttämistä koskevilla viitearvoilla’ kalakantojen koon
parametrien (kuten biomassa tai kalastuskuolevuus) arvoja,
joita käytetään kalastuksenhoidossa esimerkiksi hyväksyttävän biologisen riskirajan tai halutun lisääntymistason
osalta;

d) saaliiden rajoittaminen;

l) ’turvallisilla biologisilla rajoilla’ sellaisia kannan tilasta tai
sen hyödyntämisestä kertovia indikaattoreita, joiden puitteissa tiettyjen rajaviitearvojen rikkomisvaara on vähäinen;
m) ’saalisrajalla’ jonkin kannan tai kantaryhmän purettuja
saaliita koskevaa määrällistä rajaa tiettynä ajanjaksona, jollei
yhteisön lainsäädännöstä muuta johdu;

c) tavoitteiden vahvistaminen kantojen kestävälle hyödyntämiselle;

e) kalastamaan oikeutettujen alusten lukumäärän ja tyypin
vahvistaminen;
f) pyyntiponnistuksen rajoittaminen;
g) muun muassa seuraavien teknisten toimenpiteiden käyttöön
ottaminen:
i) pyydysten rakennetta, aluksella olevien pyydysten
lukumäärää, kokoa ja käyttötapoja sekä näillä pyydyksillä kalastettaessa aluksella pidettäviksi hyväksyttyjen
saaliiden koostumusta koskevat toimenpiteet;

n) ’kalastuskapasiteetilla’ neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2930/
86 (1) 4 ja 5 artiklan mukaista aluksen vetoisuutta bruttotonneina (bt) ja sen tehoa kilowatteina (kW). Tietyn tyyppisen kalastuksen osalta neuvosto voi määritellä kapasiteetin esimerkiksi aluksen pyydysten lukumääränä ja/tai
kokona;

iii) aluksella pidettävien ja/tai aluksesta purettavien kalojen
sallittu vähimmäiskoko;

o) ’laivastosta poistolla’ kalastusaluksen poistamista jäsenvaltion kalastusalusrekisteristä edellyttäen, että noudatetaan 15
artiklan 1 kohtaa;

iv) erityistoimenpiteet kalastustoimien meriekosysteemeihin
ja muihin kuin kohdelajeihin kohdistuvien vaikutusten
vähentämiseksi;

p) ’laivastoon lisäämisellä’ kalastusaluksen
jäsenvaltion kalastusalusrekisteriin;

rekisteröimistä

q) ’kalastusmahdollisuudella’ määrällistä kalastusoikeutta, joka
ilmaistaan pyyntinä ja/tai pyyntiponnistuksena;
r) ’yhteisön kalastusmahdollisuuksilla’ yhteisön käytössä
yhteisön vesillä olevia kalastusmahdollisuuksia, joihin on
lisätty yhteisön kaikki kalastusmahdollisuudet yhteisön
vesien ulkopuolella ja joista on vähennetty kolmansille
maille myönnetyt yhteisön kalastusmahdollisuudet.

ii) vyöhykkeet ja/tai ajanjaksot, joilla kalastustoiminta on
joko kiellettyä tai sitä on rajoitettu muun ohessa kutuja kasvualueiden suojelemiseksi;

h) kannustimien luominen, taloudelliset kannustimet mukaan
luettuina, valikoivamman tai vaikutuksiltaan vähäisen kalastuksen edistämiseksi;
i) vaihtoehtoisia
kalastuksenhoitomenetelmiä
koehankkeiden toteuttaminen.

koskevien

5 artikla
Elvytyssuunnitelmat

II LUKU
Säilyttäminen ja kestävyys

4 artikla
Toimenpidetyypit
1.
Edellä 2 artiklan 1 kohdassa mainittujen tavoitteiden
saavuttamiseksi neuvosto vahvistaa yhteisön toimenpiteitä,
jotka koskevat vesialueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeutta sekä kestävän kalastustoiminnan harjoittamista.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet vahvistetaan
ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset, tekniset ja
taloudelliset lausunnot sekä erityisesti 33 artiklan 1 kohdalla
perustetun
tieteellis-teknis-taloudellisen
kalastuskomitean
laatimat kertomukset sekä 31 artiklalla perustetuilta alueellisilta
neuvoa-antavilta toimikunnilta saadut lausunnot. Niihin voivat
kunkin kannan tai kalakantaryhmän osalta sisältyä erityisesti
seuraavat toimenpiteet, joilla rajoitetaan kalastuskuolevuutta ja
kalastustoimien ympäristövaikutuksia:
a) 5 artiklassa säädettyjen elvytyssuunnitelmien hyväksyminen;
(1) EYVL L 274, 25.9.1986, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3259/94 (EYVL L 339, 29.12.1994, s. 11).

1. Neuvosto hyväksyy elvytyssuunnitelmat ensisijaisesti sellaisten kantojen kestävälle hyödyntämiselle, jotka ovat turvallisten biologisten rajojen alapuolella.
2. Elvytyssuunnitelmien tarkoituksena on varmistaa kantojen
elpyminen turvallisiin biologisiin rajoihin.
Suunnitelmiin sisältyvät säilyttämistä koskevat viitearvot, kuten
tavoitearvot, joita käytetään arvioitaessa kantojen toipumista
turvallisiin biologisiin rajoihin.
Tavoitearvot ilmoitetaan
a) populaation kokona ja/tai
b) pitkäaikaisena tuottona ja/tai
c) kalastuskuolevuutena ja/tai
d) saaliiden vakautena.
Elvytyssuunnitelmat voivat tarvittaessa sisältää myös tavoitearvoja, jotka koskevat muita eläviä vesiluonnonvaroja tai meriekosysteemien säilyttämistä koskevan tilanteen ennallaan pitämistä tai parantamista.
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Jos elvytyssuunnitelmissa vahvistetaan useampi kuin yksi tavoitearvo, niissä on ilmoitettava näiden tavoitearvojen tärkeysjärjestys.
3.
Elvytyssuunnitelmat on laadittava kalastuksenhoidon
ennalta varautuvan lähestymistavan perusteella ja niissä on otettava huomioon asianomaisten tieteellisten elinten suosittelemat
rajaviitearvot. Niissä on varmistettava kantojen kestävä
hyödyntäminen ja se, että kalastustoiminnan meriekosysteemeihin kohdistuva vaikutus pysyy kestävällä tasolla.
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3. Hoitosuunnitelmat on laadittava kalastuksenhoidon
ennalta varautuvan lähestymistavan perusteella ja niissä on otettava huomioon asianomaisten tieteellisten elinten suosittamat
rajaviitearvot. Niissä on varmistettava kantojen kestävä
hyödyntäminen ja se, että kalastustoiminnan meriekosysteemiin
kohdistuva vaikutus pysyy kestävällä tasolla.
Ne voivat kattaa joko yhden tai useamman kannan kalastuksen,
ja niissä on otettava asianmukaisesti huomioon kantojen ja
kalastuksen vuorovaikutus.

Ne voivat kattaa joko yhden tai useamman kannan kalastuksen,
ja niissä on otettava asianmukaisesti huomioon kantojen ja
kalastuksen vuorovaikutus.

Hoitosuunnitelmat ovat monivuotisia, ja niissä on ilmoitettava
arvioitu aikataulu asetettujen tavoitearvojen saavuttamiselle.

Elvytyssuunnitelmat ovat monivuotisia ja niissä on ilmoitettava
arvioitu aikataulu asetettujen tavoitearvojen saavuttamiselle.

4. Hoitosuunnitelmiin voi sisältyä mitä tahansa 4 artiklan 2
kohdan d—i alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sekä pyyntisääntöjä, jotka muodostuvat joukosta ennalta määrättyjä
biologisia parametrejä saalisrajojen hallinnoimiseksi.

4.
Elvytyssuunnitelmiin voi sisältyä mitä tahansa 4 artiklan 2
kohdan c—h alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sekä pyyntisääntöjä, jotka muodostuvat joukosta ennalta määrättyjä
biologisia parametrejä saalisrajojen hallinnoimiseksi.
Elvytyssuunnitelmissa on pyyntiponnistuksen rajoituksia, jollei
tämä ole tarpeetonta suunnitelman tavoitearvon saavuttamiseksi. Suunnitelmiin sisällytettävien toimenpiteiden on oltava
suhteutettuja tavoitteisiin, tavoitearvoihin ja arvioituun aikatauluun nähden, ja niistä päättää neuvosto, joka ottaa huomioon
seuraavat seikat:
a) kannan tai kantojen säilyttämistä koskeva tilanne,
b) kannan tai kantojen biologiset ominaisuudet,
c) kyseisten kantojen kalastuksen ominaisuudet, ja
d) toimenpiteiden taloudellinen vaikutus kyseiseen kalastukseen.
5.
Komissio raportoi siitä, miten tehokkaasti elvytyssuunnitelmien tavoitteet on saavutettu.

Hoitosuunnitelmiin sisällytettävien toimenpiteiden on oltava
suhteutettuja tavoitteisiin, tavoitearvoihin ja arvioituun aikatauluun ja niistä päättää neuvosto, joka ottaa huomioon seuraavat
seikat:
a) kannan tai kantojen säilyttämistä koskeva tilanne,
b) kannan tai kantojen biologiset ominaisuudet,
c) kyseisten kantojen kalastuksen ominaisuudet, ja
d) toimenpiteiden taloudellinen vaikutus kyseiseen kalastukseen.
5. Komissio raportoi siitä, miten tehokkaasti hoitosuunnitelmien tavoitteet on saavutettu.

7 artikla
Komission toteuttamat kiireelliset toimenpiteet

6 artikla
Hoitosuunnitelmat
1.
Neuvosto hyväksyy tarvittavat hoitosuunnitelmat kantojen
pitämiseksi turvallisissa biologisissa rajoissa, jotta kantoja
hyödyntävä kalastustoiminta tapahtuu turvallisten biologisten
rajojen sisällä.
2.
Hoitosuunnitelmissa vahvistetaan säilyttämistä koskevat
viitearvot, kuten tavoitearvot, joiden perusteella arvioidaan
kantojen pysymistä näissä rajoissa. Tällöin sovelletaan 5
artiklan 2 kohdan a—d alakohtaa.
Hoitosuunnitelmat voivat sisältää myös tavoitearvoja, jotka
koskevat muita eläviä vesiluonnonvaroja tai meriekosysteemien
säilyttämistä koskevan tilanteen ennallaan pitämistä tai parantamista.
Jos hoitosuunnitelmissa vahvistetaan useampi kuin yksi tavoitearvo, niissä on ilmoitettava niiden tavoitearvojen tärkeysjärjestys.

1. Jos on olemassa näyttöä siitä, että kalastuksesta aiheutuu
välittömiä toimia vaativa vakava uhka elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämiselle tai meren ekosysteemille, komissio voi
joko jonkin jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä tai omasta
aloitteestaan päättää kiireellisistä toimenpiteistä, jotka kestävät
enintään kuusi kuukautta. Komissio voi tehdä uuden päätöksen
näiden kiireellisten toimenpiteiden jatkamisesta enintään
kuudella kuukaudella.
2. Jäsenvaltion on toimitettava pyyntönsä samanaikaisesti
komissiolle, muille jäsenvaltioille ja asianomaisille alueellisille
neuvoa-antaville toimikunnille. Nämä voivat toimittaa kirjalliset
huomautuksensa komissiolle viiden työpäivän kuluessa
pyynnön vastaanottamisesta.
Komissio tekee päätöksen 15 työpäivän kuluessa 1 kohdassa
tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta.
3. Kiireellisiä toimenpiteitä sovelletaan välittömästi. Niistä
ilmoitetaan asianomaisille jäsenvaltioille ja ne julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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4.
Asianomaiset jäsenvaltiot voivat saattaa komission
päätöksen neuvoston käsiteltäväksi kymmenen työpäivän
kuluessa siitä, kun ne ovat saaneet sitä koskevan ilmoituksen.
5.
Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin
kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut tätä koskevan
pyynnön.

31.12.2002

Jos jäsenvaltion toteuttamat toimenpiteet todennäköisesti
koskevat jonkin toisen jäsenvaltion aluksia, toimenpiteet
voidaan toteuttaa vasta sen jälkeen, kun komissiota, kyseistä
jäsenvaltiota ja asianomaisia alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia on kuultu toimenpideluonnoksesta, johon on liitetty
perustelut.
2. Muiden jäsenvaltioiden kalastusaluksiin sovellettaviin
toimenpiteisiin on sovellettava 8 artiklan 3—6 kohdassa säädettyjä menettelyjä.

8 artikla
Jäsenvaltioiden toteuttamat kiireelliset toimenpiteet
1.
Jos on näyttöä siitä, että kalastuksesta aiheutuu vakava ja
ennalta arvaamaton uhka elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämiselle tai meriekosysteemille jäsenvaltion suvereniteettiin tai
lainkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla, kyseinen jäsenvaltio
voi toteuttaa enintään kolme kuukautta kestäviä kiireellisiä
toimenpiteitä, jos aiheeton viivyttely johtaisi vahinkoon, jota
olisi vaikea korjata.
2.
Jäsenvaltioiden, jotka aikovat toteuttaa kiireellisiä toimenpiteitä, on ilmoitettava aikomuksestaan komissiolle sekä asianomaisille muille jäsenvaltioille ja alueellisille neuvoa-antaville
toimikunnille lähettämällä näille kyseinen toimenpideluonnos ja
sen perustelut ennen toimenpiteiden hyväksymistä.

10 artikla
Jäsenvaltioiden toimenpiteet, joita sovelletaan ainoastaan
niiden oman lipun alla purjehtiviin kalastusaluksiin
Jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä kantojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi suvereniteettiinsa ja lainkäyttövaltaansa
kuuluvilla merialueilla edellyttäen, että
a) toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan kyseisen jäsenvaltion
lipun alla purjehtiviin ja yhteisössä rekisteröityihin kalastusaluksiin tai, jos kyseessä on kalastustoiminta, jota ei toteuteta kalastusaluksella, kyseiseen jäsenvaltioon asettautuneisiin henkilöihin, ja
b) toimenpiteet ovat 2 artiklan 1 kohdassa asetettujen tavoitteiden mukaisia ja vähintään yhtä tiukkoja kuin voimassa
oleva yhteisön lainsäädäntö.

3.
Asianomaiset jäsenvaltiot ja alueelliset neuvoa-antavat
toimikunnat voivat jättää kirjalliset huomautuksensa komissiolle viiden työpäivän kuluessa tiedoksi antamisesta. Komissio
vahvistaa tai peruuttaa toimenpiteen tai muuttaa sitä 15
työpäivän kuluessa tiedoksi antamisesta.

Kalastuskapasiteetin mukauttaminen

4.
Komission päätös annetaan tiedoksi asianomaisille jäsenvaltioille. Se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

11 artikla

5.
Asianomaiset jäsenvaltiot voivat saattaa komission
päätöksen neuvoston käsiteltäväksi kymmenen työpäivän
kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.
6.
Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin
yhden kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut tätä
koskevan pyynnön.

9 artikla
Jäsenvaltioiden 12 meripeninkulman vyöhykkeen sisäpuolella toteuttamat toimenpiteet
1.
Jäsenvaltio voi toteuttaa syrjimättömiä toimenpiteitä elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi sekä
kalastuksen meriekosysteemiin kohdistamien vaikutusten saattamiseksi mahdollisimman vähäisiksi 12 meripeninkulman sisällä
sen perusviivoista edellyttäen, että yhteisö ei ole toteuttanut
erityisesti kyseistä aluetta koskevia säilyttämis- ja kalastuksenhoitotoimenpiteitä. Jäsenvaltioiden toteuttamien toimenpiteiden
on oltava yhteensopivia 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden
kanssa ja vähintään yhtä tiukkoja kuin voimassa oleva yhteisön
lainsäädäntö.

III LUKU

Kalastuskapasiteetin mukauttaminen
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava laivastojensa kalastuskapasiteetin mukauttamistoimenpiteitä vakaan ja kestävän tasapainon saavuttamiseksi kalastuskapasiteettinsa ja kalastusmahdollisuuksiensa välillä.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 12 artiklassa ja
tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja bruttotonneina ja kilowatteina ilmoitettuja kalastuskapasiteetin viitetasoja ylitetä.
3. Alusta ei saa poistaa julkisella tuella tuetusta laivastosta,
ellei asetuksessa (EY) N:o 3690/93 (1) määriteltyä kalastuslisenssiä ja, silloin kun niistä on säädetty, asiaa koskevissa asetuksissa määriteltyjä kalastuslupia ole sitä ennen peruutettu.
Lisenssiä tai tarvittaessa kyseessä olevaa kalastusta koskevia
kalastuslupia vastaavaa kapasiteettia ei voi korvata.
4. Jos julkista tukea on myönnetty sellaisen kalastuskapasiteetin poistoon, joka ylittää sen kapasiteetin vähentämisen, joka
on tarpeen 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen viitetasojen
noudattamiseksi, poistettu kapasiteettimäärä on ilman eri
toimenpiteitä vähennettävä viitetasoista. Näin saaduista viitetasoista tulee uudet viitetasot.
(1) EYVL L 341, 31.12.1993, s. 93.
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5.
Vähintään viiden vuoden ikäisten kalastusalusten nykyaikaistaminen pääkannen yläpuolella turvallisuuden, työskentelyolosuhteiden, hygienian ja tuotteiden laadun parantamiseksi
saa lisätä aluksen vetoisuutta edellyttäen, että tällä nykyaikaistamisella ei lisätä aluksen pyyntikykyä. Tämän artiklan ja 12
artiklan mukaisia viitetasoja on mukautettava vastaavasti.
Vastaavaa kapasiteettia ei tarvitse ottaa huomioon jäsenvaltioiden vahvistaessa 13 artiklassa tarkoitettujen alusten laivastoon lisäämisten ja laivastosta poistojen tasapainoa.
Näitä toimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja ehdot
voidaan hyväksyä 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen.
12 artikla
Kalastuslaivastojen viitetasot
1.
Komissio vahvistaa kullekin jäsenvaltiolle sen lipun alla
purjehtivien yhteisön alusten bruttotonneina ja kilowatteina
ilmoitetut kokonaiskalastuskapasiteetin viitetasot 30 artiklan 2
kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
Viitetasot ovat neuvoston päätöksen 97/413/EY (1) mukaisesti
kullekin laivaston osalle 31 päiväksi joulukuuta 2002 vahvistettujen monivuotisen ohjausohjelman 1997—2002 tavoitteiden
summa.
2.
Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat säännöt
voidaan hyväksyä 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen.
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3. Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat säännöt
voidaan hyväksyä 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen.
14 artikla
Tietojen vaihto
1. Komissio esittää joka vuosi yhteenvedon tuloksista, jotka
jäsenvaltiot ovat saavuttaneet pyrkimyksissään saavuttaa kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välinen kestävä
tasapaino. Yhteenveto perustuu kunkin jäsenvaltion antamaan
vuosikertomukseen, joka on toimitettava komissiolle
viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun 30 päivänä.
Komission yhteenveto ja siihen liitetyt jäsenvaltioiden kertomukset toimitetaan ennen vuoden loppua Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhdessä tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean sekä 30 artiklan 1 kohdalla perustetun kalastus- ja
vesiviljelyalan komitean lausunnon kanssa.
2. Tietojen vaihtoa koskevat täytäntöönpanosäännöt voidaan
antaa 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
15 artikla
Kalastusalusrekisterit
1. Kunkin jäsenvaltion on pidettävä sen lipun alla purjehtivista yhteisön kalastusaluksista rekisteriä, johon on sisällyttävä
sellaiset vähimmäistiedot alusten ominaisuuksista ja toiminnasta, jotka ovat tarpeen yhteisön tasolla vahvistettujen toimenpiteiden hallinnoimiseksi.

13 artikla
Laivastoon lisäämistä ja laivastosta poistoa koskevat järjestelyt

2. Kunkin jäsenvaltion on annettava edellä 1 kohdassa
tarkoitetut tiedot komission käyttöön.

1.
Jäsenvaltioiden on hoidettava alusten laivastoon lisäämiset
ja laivastosta poistot siten, että 1 päivästä tammikuuta 2003
alkaen:

3. Komissio perustaa yhteisön kalastusalusrekisterin, johon
sisältyvät sen 2 kohdan nojalla saamat tiedot, ja antaa sen jäsenvaltioiden käyttöön. Siinä noudatetaan henkilötietojen suojaa
koskevia yhteisön säännöksiä.

a) uuden kapasiteetin ilman julkista tukea tapahtuva lisääminen
laivastoon korvataan sellaisella aiemmalla ilman julkista
tukea tapahtuvalla poistolla, joka vastaa vähintään samaa
kapasiteettimäärää;

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä menettelyt niiden
2 ja 3 kohdassa tarkoitetussa toimittamisessa noudatettavat
voidaan määritellä 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen.

b) uuden kapasiteetin lisääminen laivastoon käyttäen 1 päivän
tammikuuta 2003 jälkeen myönnettyä julkista tukea korvataan aiemmalla ilman julkista tukea tapahtuvalla poistolla,

16 artikla

i) joka vastaa vähintään samaa kapasiteettimäärää, jos
lisätään uusia aluksia, joiden bruttovetoisuus on enintään
100 GT, tai
ii) jonka määrä on vähintään 1,35 kertaa kyseinen kapasiteettimäärä, jos lisätään uusia aluksia, joiden bruttovetoisuus on yli 100 GT.
2.
Kunkin jäsenvaltion, joka aikoo 31 päivän joulukuuta
2002 jälkeen sitoutua uuden julkisen tuen antamiseen laivaston
uudistamiseen, on 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän
joulukuuta 2004 välisenä aikana vähennettävä laivastonsa
kokonaiskapasiteettia 3 prosentilla koko tällä kaudella 12 artiklassa tarkoitettuihin viitetasoihin nähden.
(1) EYVL L 175, 3.7.1997, s. 27, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2002/70/EY (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 77).

Yhteisön rahoitustuen ehdollisuus ja pyyntiponnistusten
vähentäminen
1. Kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä 17 päivänä joulukuuta
1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2792/1999 (2)
mukaista yhteisön rahoitustukea, alusten romuttamiseen
myönnettäviä varoja lukuun ottamatta, voidaan myöntää
ainoastaan, mikäli jäsenvaltio on noudattanut tämän asetuksen
11, 13 ja 15 artiklaa ja on toimittanut neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2792/1999 ja komission asetuksen (EY) N:o 366/
2001 (3) mukaisesti vaadittavat tiedot.
(2) EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 179/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002,
s. 25).
3
( ) EYVL L 55, 24.2.2001, s. 3.
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Tässä yhteydessä komissio, annettuaan kyseiselle jäsenvaltiolle
mahdollisuuden tulla kuulluksi, ja suhteutettuna siihen, missä
määrin säännöksiä ei ole noudatettu, peruuttaa väliakaisesti
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2792/1999 mukaisen rahoitustuen kyseisen jäsenvaltion osalta.

taan vähintään 26-metristen yhteisön kalastusalusten muihin
pohjakalalajeihin kuin harmaaturskaan ja mustakitaturskaan
kohdistuvaa kalastustoimintaa ennakkolupajärjestelmän avulla
tässä asetuksessa ja erityisesti liitteessä II säädettyjen ehtojen
mukaisesti.

2.
Jos komissio käytettävissä olevien tietojen pohjalta katsoo,
että jäsenvaltion laivaston kapasiteetti ylittää kapasiteetin, jota
se on velvollinen noudattamaan 11, 13 ja 15 artiklan nojalla,
se ilmoittaa siitä asianomaiselle jäsenvaltiolle. Tämän jäsenvaltion on välittömästi vähennettävä pyyntiponnistustaan tasolle,
jolla se olisi ollut jos 11, 13 ja 15 artiklaa olisi noudatettu,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta näistä artikloista johtuvien
velvoitteiden noudattamista. Asianomaisen jäsenvaltion on
ilmoitettava vähentämissuunnitelmansa komissiolle sen seikan
30 artiklan 2 kohdassa esitettyä menettelyä noudattaen tapahtuvaksi todentamiseksi, vastaako vähennys kapasiteetin ylitystä.

2. Yksityiskohtaiset 1 kohdan soveltamista ja täytäntöönpanomenettelyjä koskevat säännöt voidaan antaa 30 artiklan 2
kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

IV LUKU
Vesialueille pääsyä ja elollisten vesiluonnonvarojen käyttöoikeutta
koskevat säännöt

17 artikla
Yleiset säännöt
1.
Yhteisön kalastusaluksilla on yhtäläinen pääsy vesialueille
ja yhtäläinen vesiluonnonvarojen käyttöoikeus kaikilla yhteisön
vesillä lukuun ottamatta 2 kohdassa tarkoitettuja vesiä, jollei II
luvun mukaisesti hyväksytyistä toimenpiteistä muuta johdu.
2.
Jäsenvaltioilla on niiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla enintään 12 meripeninkulman
sisällä niiden perusviivoista lukien tammikuun 1 päivästä 2003
joulukuun 31 päivään 2012 oikeus rajoittaa kalastus niihin
kalastusaluksiin, jotka perinteisesti kalastavat tällä vyöhykkeellä
läheisen rannikon satamista käsin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivia yhteisön
kalastusaluksia koskevia järjestelyjä, jotka perustuvat jäsenvaltioiden välisiin olemassa oleviin naapuruussuhteisiin, ja liitteeseen I sisältyviä järjestelyjä, joissa vahvistetaan kullekin jäsenvaltiolle sellaiset muiden jäsenvaltioiden rannikkoalueen maantieteelliset vyöhykkeet, joilla kalastusta harjoitetaan, sekä kalastuksen kohteena olevat lajit.
Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 2011 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tässä
kohdassa esitetyistä järjestelyistä. Neuvosto päättää 31 päivään
joulukuuta 2012 mennessä säännöksistä, joita noudatetaan
edellä mainittujen järjestelyjen jälkeen.

18 artikla

19 artikla
Vesialueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeutta
koskevien sääntöjen tarkistaminen
1. Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 2003 mennessä
Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteisön lainsäädännössä
säädetyistä vesialueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeutta koskevista muista kuin 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista säännöistä kertomuksen, jossa se arvioi näiden sääntöjen
voimassa säilyttämistä ja kestävää hyödyntämistä koskevien
tavoitteiden kannalta.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen perusteella ja
ottaen huomioon 17 artiklan 1 kohdassa vahvistetun periaatteen neuvosto päättää 31 päivään joulukuuta 2004 mennessä
muutoksista, jotka on tarpeen tehdä näihin sääntöihin.

20 artikla
Kalastusmahdollisuuksien jakaminen
1. Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta saaliita ja/tai pyyntiponnistuksia koskevista rajoista ja
kalastusmahdollisuuksien jakamisesta jäsenvaltioiden kesken
sekä ehdoista, jotka liittyvät kyseisiin rajoihin. Kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken siten, että kullekin jäsenvaltiolle taataan sen kalastustoimien suhteellinen vakaus kunkin
kalakannan tai kalastustoiminnan osalta.
2. Kun yhteisö vahvistaa uusia kalastusmahdollisuuksia,
neuvosto päättää näiden mahdollisuuksien jakamisesta ottaen
huomioon kunkin jäsenvaltion edut.
3. Kunkin jäsenvaltion on päätettävä sille myönnettyjen
kalastusmahdollisuuksien jakamista koskevasta menetelmästä
sen lipun alla purjehtivien alusten osalta yhteisön
lainsäädännön mukaisesti. Sen on ilmoitettava jakomenetelmä
komissiolle.

Shetlandinsaarten kieltoalue

4. Neuvosto vahvistaa kolmansien maiden käytettävissä
olevat kalastusmahdollisuudet ja jakaa ne kullekin kolmannelle
maalle.

1.
Liitteessä II määritellyllä alueella olevien erityisen
tärkeiden lajien osalta, jotka ovat biologisesti herkkiä hyödyntämisominaisuuksiensa vuoksi, säädellään perpendikkelipituudel-

5. Jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään kaikki niille
myönnetyt kalastusmahdollisuudet tai osan niistä ilmoitettuaan
asiasta komissiolle.
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Yhteisön valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelmä

21 artikla
Tavoitteet
Yhteisön valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelmän mukaisesti
valvotaan vesialueille pääsyä, elollisten vesiluonnonvarojen
käyttöoikeutta ja 1 artiklassa esitettyjen toimien harjoittamista
sekä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamista.

22 artikla
Vesialueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeutta
sekä kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevat ehdot
1.
Yhteisen kalastuspolitiikan soveltamisalaan kuuluvien
toimien harjoittaminen on kiellettyä, jollei seuraavia vaatimuksia noudateta:
a) kalastusaluksella on oltava mukana aluksen kalastuslisenssi
ja tarvittaessa myös sen kalastusluvat;
b) kalastusaluksella on oltava asennettuna toimiva järjestelmä,
jonka avulla sen paikantaminen ja tunnistaminen kaukoseurantajärjestelmien avulla on mahdollista. Tätä vaatimusta on
sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2004 aluksiin, joiden
suurin kokonaispituus on yli 18 metriä, ja 1 päivästä
tammikuuta 2005 aluksiin, joiden suurin kokonaispituus on
yli 15 metriä;
c) aluksen päällikön on viipymättä kirjattava ja raportoitava
kalastustoimia koskevat tiedot, myös tiedot puretuista ja
jälleenlaivatuista saaliista. Kirjatuista tiedoista on toimitettava jäljennös viranomaisten käyttöön. Neuvosto päättää
vuonna 2004 velvollisuudesta toimittaa kyseiset tiedot
sähköisesti. Neuvosto toteuttaa ennen 1 päivää kesäkuuta
2004 yhteistyössä komission kanssa kokeiluhankkeita
käytettävän tekniikan arvioimiseksi;
d) aluksen päällikön on päästettävä tarkastajat alukselleen ja
tehtävä näiden kanssa yhteistyötä; tarkkailijajärjestelmää
sovellettaessa päällikön on päästettävä myös tarkkailijat
alukselleen ja tehtävä näiden kanssa yhteistyötä;
e) aluksen päällikön on noudatettava saaliiden purkamista,
jälleenlaivausta, yhteisiä kalastustoimia, pyydyksiä, verkkoja
sekä alusten merkitsemistä ja tunnistamista koskevia ehtoja
ja rajoituksia.
2.
Kalastustuotteiden kaupan pitämiseen sovelletaan seuraavia vaatimuksia:
a) kalastustuotteita saa myydä kalastusalukselta ainoastaan
rekisteröidyille ostajille tai rekisteröidyissä huutokaupoissa;
b) ostajan, joka ostaa kalastustuotteita kalastusalukselta
ensimmäisessä myynnissä, on oltava viranomaisten rekisteröimä;
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c) ostajan, joka ostaa kalastustuotteita ensimmäisessä myynnissä, on toimitettava viranomaisille kauppalaskut tai
myynti-ilmoitukset, paitsi jos myynti tapahtuu rekisteröidyssä huutokaupassa, jonka pitäjillä on velvollisuus toimittaa
kauppalaskut tai myynti-ilmoitukset viranomaisille;
d) kaikkien purkamis- tai maahantuontipaikasta muualle kuljetettavien yhteisössä aluksesta purettujen tai yhteisöön
tuotujen kalastustuotteiden, joita koskevia kauppalaskuja tai
myynti-ilmoituksia ei ole toimitettu viranomaisille, mukana
on ensimmäiseen myyntiin saakka oltava kuljettajan laatima
asiakirja;
e) tiloista tai kuljetusvälineistä vastaavien henkilöiden on otettava tarkastajat vastaan ja tehtävä näiden kanssa yhteistyötä;
f) jos jollekin lajille on vahvistettu vähimmäiskoko, myynnistä,
varastoinnista ja kuljetuksista vastaavien toimijoiden on
kyettävä osoittamaan tuotteiden maantieteellinen alkuperä.
Tämän kohdan vaatimukset eivät koske ostajaa, joka ostaa tuotteita, joita ei sen jälkeen saateta markkinoille, vaan käytetään
ainoastaan yksityiseen kulutukseen.
3. Yksityiskohtaiset säännöt 1 ja 2 kohdan täytäntöönpanosta voidaan antaa 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
Nämä säännöt voivat kattaa erityisesti 1 artiklan soveltamisalaan kuuluvia toimia harjoittavien jäsenvaltioiden, alusten
päällikköjen ja kaikkien muiden oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden dokumentointi-, kirjaamis-, raportointi- ja
tiedonantovelvollisuudet.
Sääntöihin voi myös sisältyä poikkeuksia 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetuista velvollisuuksista, jos ne ovat perusteltuja elollisiin
vesiluonnonvaroihin kohdistuvien vaikutusten vähäisyyden
vuoksi tai jos näistä velvollisuuksista aiheutuva taakka olisi
suhteeton toiminnan taloudelliseen merkitykseen verrattuna.

23 artikla
Jäsenvaltioiden velvollisuudet
1. Jollei yhteisön lainsäädännössä ole toisin säädetty, jäsenvaltioiden on taattava yhteisen kalastuspolitiikan tehokas
valvonta, tarkastus ja sääntöjen täytäntöönpano.
2. Jäsenvaltioiden on valvottava yhteisen kalastuspolitiikan
soveltamisalaan kuuluvia toimia alueellaan tai niiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla merialueilla. Niiden on
myös valvottava niiden lipun alla purjehtivien yhteisön kalastusalusten ja, rajoittamatta ensisijaista lippuvaltion vastuuta,
niiden kansalaisten vesialueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen
käyttöä sekä kalastustoimia yhteisön kalastusvyöhykkeen ulkopuolella. Jäsenvaltiot ovat vastuussa tarkkailijoiden sijoittamisesta kalastusaluksille ja aiheellisten päätösten, myös kalastustoimintojen kieltämistä koskevien, tekemisestä.
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3.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet,
jaettava taloudelliset ja henkilöresurssit ja luotava tarvittavat
hallinnolliset ja tekniset rakenteet tehokkaan valvonnan, tarkastuksen ja täytäntöönpanon varmistamiseksi ja käytettävä siihen
muun muassa satelliittiseurantajärjestelmiä. Neuvosto päättää
vuonna 2004 velvollisuudesta ottaa käyttöön alusten kaukohavaintojärjestelmä. Jäsenvaltiot toteuttavat ennen 1 päivää kesäkuuta 2004 yhteistyössä komission kanssa kokeiluhankkeita
käytettävän tekniikan arvioimiseksi. Kussakin jäsenvaltiossa yksi
viranomainen on vastuussa kalastustoimintaa koskevien tietojen
keräämisen ja tarkistamisen yhteensovittamisesta, tietojen
toimittamisesta komissiolle sekä yhteistyöstä komission kanssa.

Toteutetuista toimenpiteistä on laadittava asianmukaiset asiakirjat. Toimenpiteiden on oltava tehokkaita, varoittavia ja
oikeasuhteisia.

4.
Jos komissio on todennut, että jokin jäsenvaltio on
ylittänyt sille osoitetut kalastusmahdollisuudet, komissio
vähentää kyseisen jäsenvaltion tulevia kalastusmahdollisuuksia.

1. Jos yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä ei ole noudatettu,
jäsenvaltioiden on huolehdittava, että toteutetaan asianmukaiset
toimenpiteet, joihin kuuluu hallinnollisen tai rikosoikeudellisen
menettelyn aloittaminen vastuussa olevia luonnollisia henkilöitä
tai oikeushenkilöitä vastaan jäsenvaltioiden kansallisen
lainsäädännön mukaisesti.

Jos sen välittömänä seurauksena, että jokin jäsenvaltio on
ylittänyt sille osoitetut kalastusmahdollisuudet, jokin toinen
jäsenvaltio ei ole voinut käyttää loppuun omia kalastusmahdollisuuksiaan, 1 kohdan mukaisesti vähennettyjä kalastusmahdollisuuksia vastaavat kalastusmahdollisuudet voidaan kokonaan
tai osittain jakaa uudelleen tälle jäsenvaltiolle. Uudelleen jakamisesta päätetään ottaen huomioon sekä vesiluonnonvarojen
säilyttäminen että molempien asianomaisten jäsenvaltioiden etu
korvauksen suorittamisessa.
Komissio tekee päätökset 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä
menettelyä noudattaen.
5.
Tämän artiklan täytäntöönpanoa ja myös jäsenvaltioiden
suorittamaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun viranomaisen nimeämistä koskevat säännöt sekä tarkkailijoiden
sijoittamista aluksille, heidän vastuutaan, tehtäviään ja kulujaan
koskevat säännöt voidaan antaa 30 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen.

Tämän artiklan täytäntöönpanoa koskevat säännöt, vertailukohteeksi aiotut mukaan luettuina, voidaan antaa 30 artiklan 3
kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
25 artikla
Rikkomusten seuranta

2. Edellä 1 kohdan nojalla aloitettujen menettelyjen on
oltava sellaisia, että ne asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön
mukaisesti varmistavat, että rikkomuksista vastuussa oleva
henkilö menettää rikkomuksen tuottaman taloudellisen hyödyn,
ja että ne saavat aikaan vaikutuksia, jotka ovat suhteessa rikkomusten vakavuuteen, ja ehkäisevät tehokkaasti muita samanlaatuisia rikkomuksia.
3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista menettelyistä johtuvia
seuraamuksia voivat olla rikkomuksen vakavuudesta riippuen
muun muassa:
a) sakko;
b) kiellettyjen pyydysten ja saaliiden takavarikointi;
c) aluksen vakuustakavarikko;
d) aluksen väliaikainen käytöstä poisto;

24 artikla
Tarkastukset ja täytäntöönpano
Jäsenvaltioiden on toteutettava yhteisen kalastuspolitiikan
noudattamisen varmistamiseksi tarvittavat tarkastus- ja
täytäntöönpanotoimenpiteet alueellaan taikka suvereniteettiinsa
tai lainkäyttövaltaansa kuuluvilla vesialueilla. Niiden on myös
toteutettava niiden lipun alla purjehtivien yhteisön kalastusalusten ja niiden kansalaisten kalastustoimiin yhteisön vesien
ulkopuolella liittyviä täytäntöönpanotoimenpiteitä.
Näihin toimenpiteisiin sisältyy:
a) pistokokeita sekä tarkastuksia kalastusaluksilla ja yritysten ja
muiden sellaisten yhteisöjen tiloissa, joilla on yhteiseen
kalastuspolitiikkaan liittyviä toimintoja;
b) kalastusalusten paikannuksia;

e) lisenssin väliaikainen keskeyttäminen;
f) lisenssin peruuttaminen.
4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyistä velvollisuuksista riippumatta neuvosto laatii 3 kohdassa olevan luettelon perusteella
luettelon toimenpiteistä, joita jäsenvaltioiden on sovellettava
asetuksessa (EY) N:o 1447/1999 määriteltyjen vakavien rikkomusten suhteen. Luettelo ei rajoita jäsenvaltioilla olevaa
mahdollisuutta panna nämä toimenpiteet täytäntöön joko
hallinnollista menettelyä tai rikosoikeudellista menettelyä
noudattaen kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 1 kohdassa
tarkoitetulla tavalla.
5. Jäsenvaltioiden on toteutettava välittömiä toimenpiteitä,
joilla estetään asetuksessa (EY) N:o 1447/1999 määriteltyä
vakavaa rikkomusta suorittamassa olevia, itse teossa tavattuja
aluksia, luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä jatkamasta
tätä menettelyä.

c) tutkimuksia, rikkomuksia koskevia oikeustoimia ja seuraamuksia 25 artiklan mukaisesti;

26 artikla

d) ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä 25 artiklan 5 kohdan
mukaisesti;

Komission tehtävät

e) toimenpiteitä, joilla estetään niiden kansalaisten osallistuminen sellaisiin kalastustoimiin, joissa ei noudateta sovellettavia säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta lippuvaltion ensisijaista vastuuta.

1. Rajoittamatta sille perustamissopimuksen nojalle kuuluvaa
vastuuta komissio arvioi ja valvoo jäsenvaltioiden yhteisen
kalastuspolitiikan sääntöjen soveltamista ja helpottaa niiden
välistä yhteensovittamista ja yhteistyötä.
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2.
Jos on näyttöä siitä, että yhteistä kalastuspolitiikkaa sovellettaessa ei ole noudatettu säilyttämistä, valvontaa, tarkastuksia
tai täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä, ja mikäli tämä saattaa
johtaa vakavaan uhkaan elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämiselle tai yhteisön valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelmän
tehokkaalle toiminnalle niin, että tarvitaan kiireellisiä toimia,
komissio ilmoittaa asiasta kirjallisesti kyseiselle jäsenvaltiolle ja
asettaa vähintään 15 työpäivän pituisen määräajan, jonka
kuluessa jäsenvaltio voi osoittaa noudattavansa sääntöjä ja
tehdä omat huomautuksensa. Komissio ottaa huomioon jäsenvaltioiden huomautukset kaikissa toimissa, joita se mahdollisesti
toteuttaa 3 kohdan nojalla.
3.
Jos on näyttöä siitä, että tietyillä maantieteellisillä alueilla
toteutetut kalastustoimet voivat johtaa vakavaan uhkaan elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämiselle, komissio voi toteuttaa
ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.
Näiden toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa elollisten
vesiluonnonvarojen säilyttämiselle mahdollisesti aiheutuvaan
vakavaan uhkaan nähden.
Toimenpiteet saavat kestää korkeintaan kolme viikkoa. Niiden
voimassaoloa voidaan 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tehtävällä päätöksellä pidentää enintään
kuuteen kuukauteen, sikäli kuin tämä on tarpeen elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämiselle.
Toimenpiteet on peruutettava välittömästi, kun komissio toteaa,
että kyseistä vaaraa ei enää ole.
4.
Jos jonkin jäsenvaltion kiintiö, osuus tai käytössä oleva
osa on katsottava kokonaan käytetyksi, komissio voi saatavilla
olevien tietojen pohjalta välittömästi lopettaa kalastustoiminnan.
5.
Sen estämättä, mitä 23 artiklan 2 kohdassa säädetään,
komissio valvoo kolmansien maiden lipun alla purjehtivien
alusten kalastustoimintaa yhteisön vesillä, mikäli tästä on
säädetty yhteisön lainsäädännössä. Tätä varten komissio ja
jäsenvaltiot, joita asia koskee, tekevät yhteistyötä ja sovittavat
yhteen toimensa.
6.
Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
säännöt voidaan antaa 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

27 artikla
Komission suorittama arviointi ja valvonta
1.
Komissio voi arvioidakseen ja valvoakseen yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen soveltamista jäsenvaltioissa omasta aloitteestaan ja omia keinojaan käyttäen aloittaa ja panna toimeen
tarkastuksia, tutkimuksia, tarkistuksia ja selvityksiä, jotka
koskevat sitä, miten jäsenvaltiot soveltavat yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä. Se voi tarkastaa erityisesti:
a) jäsenvaltioiden ja niiden toimivaltaisten viranomaisten suorittamaa näiden sääntöjen täytäntöönpanoa ja soveltamista;
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b) kansallisten hallintotapojen sekä tarkastus- ja valvontatoimien yhteensopivuutta sääntöjen kanssa;
c) vaadittavien asiakirjojen olemassaoloa ja niiden yhteensopivuutta sovellettavien sääntöjen kanssa;
d) olosuhteita, joissa jäsenvaltiot toteuttavat valvonta- ja
täytäntöönpanotoimia.
Tässä tarkoituksessa komissio voi toteuttaa tarkastuksia niin
kalastusaluksilla kuin yritysten ja muiden sellaisten yhteisöjen
tiloissa, joilla on yhteiseen kalastuspolitiikkaan liittyviä toimintoja, ja sen käyttöön on annettava kaikki tiedot ja asiakirjat,
joita se toimivaltaansa käyttäessään tarvitsee. Tarkastukset, jotka
komissio toteuttaa omasta aloitteestaan ja ilman kyseisen jäsenvaltion tarkastajien apua saavat tapahtua ainoastaan kalastusaluksilla ja paikoissa, joissa ensimmäinen aluksesta purku tai
ensimmäinen myynti suoritetaan, ja ne rajoittuvat koskemaan
alueita tai kantoja, joita koskee asetuksen (ETY) N:o 2847/93
34 c artiklassa säädetty erityinen valvontaohjelma.
Komission tarkastajien on esitettävä kirjallinen valtuutus, josta
ilmenevät heidän henkilöllisyytensä ja virka-asemansa. Komission tarkastajien toimivalta ei ylitä kansallisten tarkastajien
toimivaltaa, eikä heillä ole poliisi- eikä täytäntöönpanovaltuuksia. Komission ilman kyseisen jäsenvaltioiden tarkastajien
apua toteuttamaa tarkastusta ei voida suorittaa, jos tarkastuksen
kohteena oleva osapuoli vastustaa sitä.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle sen näitä tehtäviä
suorittaessaan tarvitsema apu.
2. Asianomaiselle jäsenvaltiolle on annettava mahdollisuus
tutustua tarkastuskertomuksiin.
Komissio antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisuuden
esittää huomautuksia kertomuksen tuloksista. Komissio
noudattaa henkilötietojen suojaa koskevia yhteisön säännöksiä.
Jos komissio suorittaa tarkastuksen omasta aloitteestaan ja
ilman asianomaisen jäsenvaltion kansallisten tarkastajien
läsnäoloa, se tiedottaa tästä kyseiselle jäsenvaltiolle päivää
ennen tarkastuksen päättymistä ja toimittaa sille kuukauden
kuluessa kertomuksen tuloksista.
Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia aloittamaan menettelyä yksittäisiä henkilöitä vastaan edellä mainitun kertomuksen tulosten
perusteella.
3. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
säännöt voidaan antaa 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
4. Komissio laatii joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille
ja neuvostolle annettavan, 1 kohdan mukaista toimintaansa
sekä jäsenvaltioiden yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen
noudattamista koskevan arviointikertomuksen. Jäsenvaltioille
ilmoitetaan joka vuosi komission kussakin jäsenvaltiossa 1
kohdan mukaisesti suorittamien tarkastusten määrä tarkastusten
tyypin mukaan eriteltynä.
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28 artikla

VI LUKU
Päätöksenteko ja kuuleminen

Yhteistyö ja yhteensovittaminen
1.
Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä keskenään ja
kolmansien maiden kanssa varmistaakseen yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden on annettava muille jäsenvaltioille ja kolmansille maille
noiden sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi tarvittavaa
apua.

29 artikla
Päätöksentekomenettely
Jollei muualla tässä asetuksessa toisin säädetä, neuvosto toimii
perustamissopimuksen 37 artiklassa määrättyä menettelyä
noudattaen.

2.
Kun on kysymys rajat ylittävien kalastustoimien valvonnasta ja tarkastamisesta, jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä,
että niiden tässä luvussa tarkoitetut toimet sovitetaan yhteen.
Tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden on vaihdettava tarkastajia.
3.
Jäsenvaltioilla on oikeus tarkastaa kaikilla yhteisön vesillä
lippunsa alla purjehtivat yhteisön kalastusalukset toisen jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvien merialueiden ulkopuolella,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta rantajäsenvaltion ensisijaista
vastuuta.
Jäsenvaltioilla on oikeus suorittaa tarkastuksia kalastusaluksilla
yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen mukaisesti, kun on kyse
kalastustoiminnasta niiden lainkäyttövaltaan kuuluvien merialueiden ulkopuolella sijaitsevilla yhteisön vesillä ainoastaan,
jos:
a) kyseinen rantajäsenvaltio on antanut siihen luvan, tai
b) on hyväksytty erityinen valvontaohjelma asetuksen (ETY)
N:o 2847/93 34 c artiklan mukaisesti.
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30 artikla
Kalastus- ja vesiviljelyalan komitea
1.

Komissiota avustaa kalastus- ja vesiviljelyalan komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan 20 työpäiväksi.
3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan 60 työpäiväksi.
4.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
31 artikla

Jäsenvaltioilla on oikeus tarkastaa kansainvälisillä merialueilla
toisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivat yhteisön kalastusalukset.

Alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat

Muissa kuin tässä alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat sallia toistensa toteuttaa tarkastuksia yhteisen
kalastuspolitiikan sääntöjen mukaisesti.

1. Perustetaan alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia, joiden
tehtävänä on auttaa 2 artiklan 1 kohdan tavoitteiden saavuttamisessa ja erityisesti toimia komission neuvonantajina tiettyjen
merialueiden tai kalastusvyöhykkeiden kalastuksenhoitoa koskevissa asioissa.

4.
Komissio laatii jäsenvaltioiden komissiolle ilmoittamien
nimeämisten perusteella 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä
menettelyä noudattaen luettelon yhteisön tarkastajista, tarkastusaluksista ja tarkastukseen käytettävistä ilma-aluksista sekä
muista tarkastuskeinoista, joilla on lupa suorittaa tässä luvussa
säädetyt tarkastukset yhteisön vesillä ja yhteisön kalastusaluksilla.

2. Alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat muodostuvat
pääasiassa kalastajista ja muista yhteisen kalastuspolitiikan
vaikutuspiiriin kuuluvien eturyhmien, kuten kaikkien niiden
jäsenvaltioiden, joilla on kalastusalan etuja kyseisellä merialueella tai kalastusvyöhykkeellä, kalastus- ja vesiviljelyalojen
sekä ympäristö- ja kuluttajajärjestöjen edustajista sekä tieteellisistä asiantuntijoista.

5.
Yhteisön tarkastajien tai muiden jäsenvaltioiden tarkastajien taikka komission tarkastajien laatimat tarkastus- ja valvontakertomukset ovat hyväksyttäviä todisteita minkä tahansa
jäsenvaltion hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä.
Niitä on tosiseikkoja todennettaessa pidettävä yhdenvertaisina
jäsenvaltioiden tarkastus- ja valvontakertomusten kanssa.
6.
Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
säännöt voidaan antaa 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
Tämän artiklan 3 ja 4 kohtaa sovelletaan vasta sen jälkeen, kun
niiden täytäntöönpanoa koskevat säännöt on annettu.

3. Kansallisten ja alueellisten hallintoelinten edustajilla, joilla
on kalastusalan etuja kyseisellä merialueella tai kalastusvyöhykkeellä, on oikeus osallistua alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien toimintaan jäseninä tai tarkkailijoina. Komissio voi olla
läsnä toimikuntien kokouksissa.
4. Komissio voi kuulla alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia
toimenpide-ehdotusten johdosta, esimerkiksi sellaisten, jotka
koskevat perustamissopimuksen 37 artiklan perusteella toteutettavia monivuotisia elvytys- tai hoitosuunnitelmia, jotka se
aikoo esittää ja jotka koskevat erityisesti asianomaisen alueen
kalataloutta. Komissio ja jäsenvaltiot voivat kuulla toimikuntia
myös muiden toimenpiteiden johdosta. Nämä kuulemiset eivät
rajoita tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean eivätkä
kalatalous- ja vesiviljelykomitean kuulemista.

31.12.2002
5.

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat voivat:

a) antaa suosituksia ja tehdä komissiolle tai jäsenvaltiolle ehdotuksia kalastuksenhoitoon liittyvistä asioista joko omasta
aloitteestaan tai komission taikka asianomaisen jäsenvaltion
pyynnöstä;
b) ilmoittaa komissiolle tai asianomaiselle jäsenvaltiolle
yhteisön sääntöjen täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista
sekä antaa suosituksia ja tehdä ehdotuksia komissiolle tai
asianomaiselle jäsenvaltiolle tällaisten ongelmien hoitamiseksi;
c) suorittaa muita niiden tehtävien täyttämisen kannalta
tarpeellisia toimia.
Alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien on annettava kalatalous- ja vesiviljelykomitealle tietoja toiminnastaan.
32 artikla
Alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien perustamismenettely
Neuvosto tekee päätöksen alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan perustamisesta. Alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan toimialueen on koskettava vähintään kahden jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvia merialueita. Alueellinen neuvoaantava toimikunta vahvistaa työjärjestyksensä.
33 artikla
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hoidon kannalta merkittävistä kysymyksistä, jollaisia ovat muun
muassa biologiset, taloudelliset, ympäristölliset, sosiaaliset ja
tekniset tekijät.
2. Komissio ottaa tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean lausunnon huomioon, kun se tekee tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kalastuksenhoitoa koskevia ehdotuksia.
VII LUKU
Loppusäännökset

34 artikla
Kumoaminen
1. Kumotaan asetukset (ETY) N:o 3760/92 ja (ETY) N:o 101/
76.
2. Viittauksia 1 kohdan nojalla kumottujen asetusten
säännöksiin pidetään viittauksina tämän asetuksen vastaaviin
säännöksiin.
35 artikla
Uudelleentarkastelu
Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen yhteisen kalastuspolitiikan toiminnasta II ja III luvun
osalta vuoden 2012 loppuun mennessä.

Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea
1.
Perustetaan tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea
(Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries,
STECF). Tieteellis-teknis-taloudellista kalastuskomiteaa on kuultava säännöllisesti elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisen ja

36 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2002.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. FISCHER BOEL
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LIITE I
17 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAINEN RANNIKKOVESILLE PÄÄSY
1. YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN RANNIKKOVEDET

A. RANSKA

Maantieteellinen alue

Lajit

Laajuus tai
erityispiirteet

Yhdistyneen kuningaskunnan rannikko (6—12 meripeninkulmaa)
1.

Berwick-upon-Tweedistä itään
Coquet Islandista itään

silli

rajoittamaton

2.

Flamborough Headistä itään
Spurn Headistä itään

silli

rajoittamaton

3.

Lowestoftista itään
Lyme Regisistä etelään

kaikki lajit

rajoittamaton

4.

Lyme Regisistä etelään
Eddystonesta etelään

pohjakalat

rajoittamaton

5.

Eddystonesta etelään
Longshipsistä lounaaseen

pohjakalat

rajoittamaton

kampasimpukat

rajoittamaton

6.

Longshipsistä lounaaseen
Hartland Pointista luoteeseen

hummeri

rajoittamaton

langusti

rajoittamaton

pohjakalat

rajoittamaton

langusti

rajoittamaton

hummeri

rajoittamaton

7.

Hartland Pointista Lundy Islandista pohjoiseen vedettyyn viivaan

pohjakalat

rajoittamaton

8.

Lundy Islandista suoraan länteen vedetystä viivasta Cardigan
Harbouriin

kaikki lajit

rajoittamaton

9.

Point Lynasista pohjoiseen
Morecamben majakkalaivasta itään

kaikki lajit

rajoittamaton

10. County Down

pohjakalat

rajoittamaton

11. New Islandista koilliseen
Sanda Islandista lounaaseen

kaikki lajit

rajoittamaton

12. Port Stewartista pohjoiseen
Barra Headistä länteen

kaikki lajit

rajoittamaton

13. 57°40 pohjoista leveyttä
Butt of Lewisista länteen

kaikki lajit
paitsi äyriäiset ja
nilviäiset

rajoittamaton

14. St Kilda, Flannan Islands

kaikki lajit

rajoittamaton

15. Butt of Lewisin majakan ja pisteen 59°30 N — 5°45 W välisestä viivasta länteen

kaikki lajit

rajoittamaton

B. IRLANTI

Maantieteellinen alue

Lajit

Laajuus tai
erityispiirteet

Yhdistyneen kuningaskunnan rannikko (6—12 meripeninkulmaa)
1.

2.

Point Lynasista pohjoiseen
Mull of Gallowaysta etelään

pohjakalat

rajoittamaton

keisarihummeri

rajoittamaton

Mull of Oasta länteen
Barra Headistä länteen

pohjakalat

rajoittamaton

keisarihummer

rajoittamaton
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C. SAKSA

Maantieteellinen alue

Lajit

Laajuus tai
erityispiirteet

Yhdistyneen kuningaskunnan rannikko (6—12 meripeninkulmaa)
1.

Shetlandista ja Fair Islesta itään seuraavien linjojen välissä:
Sumbrugh Headin majakasta suoraan kaakkoon, Skroon majakasta suoraan koilliseen ja Skadanin majakasta suoraan lounaaseen

silli

rajoittamaton

2.

Berwick-upon-Tweedistä itään Whitby High'n majakasta itään

silli

rajoittamaton

3.

North Forelandin majakasta itään Dungenessin uudesta majakasta etelään

silli

rajoittamaton

4.

St Kildaa ympäröivä alue

silli

rajoittamaton

makrilli

rajoittamaton

5.

Butt of Lewisin majakasta länteen Butt of Lewisin majakan ja
pisteen 59°30 N — 5°45 W väliseen viivaan

silli

rajoittamaton

6.

North Ronaa ja Suliskeria (Sulasgeir) ympäröivä alue

silli

rajoittamaton

D. ALANKOMAAT

Maantieteellinen alue

Lajit

Laajuus tai
erityispiirteet

Yhdistyneen kuningaskunnan rannikko (6—12 meripeninkulmaa)

E.

1.

Shetlandista ja Fair Islesta itään seuraavien linjojen välissä:
Sumburgh Headin majakasta suoraan kaakkoon, Skroon majakasta suoraan koilliseen ja Skadanin majakasta suoraan lounaaseen

silli

rajoittamaton

2.

Berwick-upon-Tweedistä itään Flamborough Headistä itään

silli

rajoittamaton

3.

North Forelandistä itään Dungenessin uudesta majakasta etelään

silli

rajoittamaton

BELGIA

Maantieteellinen alue

Lajit

Laajuus tai
erityispiirteet

Yhdistyneen kuningaskunnan rannikko (6—12 meripeninkulmaa)
1.

Berwick-upon-Tweedistä itään
Coquet Islandista itään

silli

rajoittamaton

2.

Cromerista pohjoiseen
North Forelandistä itään

pohjakalat

rajoittamaton

3.

North Forelandistä itään
Dungenessin uudesta majakasta etelään

pohjakalat

rajoittamaton

silli

rajoittamaton

4.

Dungenessin uudesta majakasta etelään Selsey Billistä etelään

pohjakalat

rajoittamaton

5.

Straight Pointista kaakkoon South Bishopista luoteeseen

pohjakalat

rajoittamaton
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2. IRLANNIN RANNIKKOVEDET

A. RANSKA

Maantieteellinen alue

Lajit

Laajuus tai
erityispiirteet

Irlannin rannikko (6—12 meripeninkulmaa)
1.

2.

3.

Erris Headistä luoteeseen
Sybil Pointista länteen
Mizen Headistä etelään
Stagsistä etelään

Stagsistä etelään
Corkista etelään

pohjakalat

rajoittamaton

keisarihummeri

rajoittamaton

pohjakalat

rajoittamaton

keisarihummeri

rajoittamaton

makrilli

rajoittamaton

pohjakalat

rajoittamaton

keisarihummeri

rajoittamaton

makrilli

rajoittamaton

silli

rajoittamaton

4.

Corkista etelään Carnsore Pointista etelään

kaikki lajit

rajoittamaton

5.

Carnsore Pointista etelään Haulbowlinesta kaakkoon

kaikki lajit
paitsi äyriäiset ja
nilviäiset

rajoittamaton

B. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Maantieteellinen alue

Lajit

Laajuus tai
erityispiirteet

Irlannin rannikko (6—12 meripeninkulmaa)
1.

2.

Mine Headistä etelään
Hook Point

Hook Point
Carlingford Lough

pohjakalat

rajoittamaton

silli

rajoittamaton

makrilli

rajoittamaton

pohjakalat

rajoittamaton

silli

rajoittamaton

makrilli

rajoittamaton

keisarihummeri

rajoittamaton

kampasimpukat

rajoittamaton

C. ALANKOMAAT

Maantieteellinen alue

Lajit

Laajuus tai
erityispiirteet

Irlannin rannikko (6—12 meripeninkulmaa)
1.

Stagsistä etelään
Carnsore Pointista etelään

silli

rajoittamaton

makrilli

rajoittamaton

31.12.2002

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

L 358/75

D. SAKSA

Maantieteellinen alue

Lajit

Laajuus tai
erityispiirteet

Irlannin rannikko (6—12 meripeninkulmaa)

E.

1.

Old Head of Kinsalestä etelään
Carnsore Pointista etelään

silli

rajoittamaton

2.

Corkista etelään
Carnsore Pointista etelään

makrilli

rajoittamaton

BELGIA

Maantieteellinen alue

Lajit

Laajuus tai
erityispiirteet

Irlannin rannikko (6—12 meripeninkulmaa)
1.

Corkista etelään
Carnsore Pointista etelään

pohjakalat

rajoittamaton

2.

Wicklow Headistä itään
Carlingford Loughista kaakkoon

pohjakalat

rajoittamaton

3. BELGIAN RANNIKKOVEDET

Maantieteellinen alue

Jäsenvaltio

3—12 meripeninkulmaa

Lajit

Laajuus tai erityispiirteet

Alankomaat

kaikki lajit

rajoittamaton

Ranska

silli

rajoittamaton

4. TANSKAN RANNIKKOVEDET

Maantieteellinen alue

Jäsenvaltio

Pohjanmeren rannikko
(Tanskan ja Saksan rajalta Hanstholmiin)
(6—12 meripeninkulmaa)

Saksa

Tanskan ja Saksan rajalta Blåvands Hukiin

Alankomaat

Blåvands Hukista Bovbjergiin

Lajit

Laajuus tai erityispiirteet

kampelakalat

rajoittamaton

katkaravut

rajoittamaton

kampelakalat

rajoittamaton

turskakalat

rajoittamaton

turska

rajoittamaton vain kesä- ja
heinäkuussa

kolja

rajoittamaton vain kesä- ja
heinäkuussa

Saksa

kampelakalat

rajoittamaton

Alankomaat

punakampela

rajoittamaton

kielikampela

rajoittamaton

Belgia

L 358/76

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Maantieteellinen alue

Thyborønista Hanstholmiin

Jäsenvaltio

Belgia

rajoittamaton vain kesä- ja
heinäkuussa

punakampela

rajoittamaton vain kesä- ja
heinäkuussa

kampelakalat

rajoittamaton

kilohaili

rajoittamaton

turska

rajoittamaton

seiti

rajoittamaton

kolja

rajoittamaton

makrilli

rajoittamaton

silli

rajoittamaton

valkoturska

rajoittamaton

turska

rajoittamaton

punakampela

rajoittamaton

kielikampela

rajoittamaton

Belgia

punakampela

rajoittamaton vain kesä- ja
heinäkuussa

Saksa

kampelakalat

rajoittamaton

kilohaili

rajoittamaton

turska

rajoittamaton

seiti

rajoittamaton

kolja

rajoittamaton

makrilli

rajoittamaton

silli

rajoittamaton

valkoturska

rajoittamaton

turska

rajoittamaton

punakampela

rajoittamaton

kielikampela

rajoittamaton

turska

rajoittamaton

kampelakalat

rajoittamaton

keisarihummeri

rajoittamaton

silli

rajoittamaton

Alankomaat

Alankomaat

Kattegat
(3—12 meripeninkulmaa)

Laajuus tai erityispiirteet

valkoturska

Saksa

Skagerrak
(Hanstholmista Skageniin)
(4—12 meripeninkulmaa)

Lajit

31.12.2002

Saksa

Zeelandista pohjoiseen Forsnæsin majakan
kautta kulkevalle leveyspiirille

Saksa

kilohaili

rajoittamaton

Itämeri
(Beltit, Juutinrauma ja Bornholm mukaan
luettuina) 3—12 meripeninkulmaa

Saksa

kampelakalat

rajoittamaton

turska

rajoittamaton

silli

rajoittamaton

kilohaili

rajoittamaton

ankerias

rajoittamaton

lohi

rajoittamaton

valkoturska

rajoittamaton

makrilli

rajoittamaton
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Maantieteellinen alue

Jäsenvaltio

Lajit

L 358/77
Laajuus tai erityispiirteet

Skagerrak
(4—12 meripeninkulmaa)

Ruotsi

kaikki lajit

rajoittamaton

Kattegat
(3 (1)—12 meripeninkulmaa)

Ruotsi

kaikki lajit

rajoittamaton

Itämeri
(3—12 meripeninkulmaa)

Ruotsi

kaikki lajit

rajoittamaton

(1) Mitattuna rannikkoviivasta.

5. SAKSAN RANNIKKOVEDET
Maantieteellinen alue

Pohjanmeren rannikko
(3—12 meripeninkulmaa)
kaikki rannikot

Jäsenvaltio

Tanska

Alankomaat

Tanskan ja Saksan rajalta Amrumin
pohjoiskärkeen pisteeseen 54°43' N

Tanska

Helgolandia ympäröivä vyöhyke

Yhdistynyt
gaskunta

Itämeren rannikko
(3—12 meripeninkulmaa)

kunin-

Tanska

Lajit

Laajuus tai erityispiirteet

pohjakalat

rajoittamaton

kilohaili

rajoittamaton

tuulenkala

rajoittamaton

pohjakalat

rajoittamaton

katkaravut

rajoittamaton

katkaravut

rajoittamaton

turska

rajoittamaton

punakampela

rajoittamaton

turska

rajoittamaton

punakampela

rajoittamaton

silli

rajoittamaton

kilohaili

rajoittamaton

ankerias

rajoittamaton

valkoturska

rajoittamaton

makrilli

rajoittamaton

6. RANSKAN JA MERENTAKAISTEN DEPARTEMENTTIEN RANNIKKOVEDET
Maantieteellinen alue

Jäsenvaltio

Lajit

Laajuus tai erityispiirteet

Koillis-Atlantin rannikko (6—12 meripeninkulmaa)
Belgian ja Ranskan rajalta Manchen departementin itäpuolelle (Vire-Grandcamp-lesBainsin suisto 49°23' 30" N — 1°2' W
pohjois-koilliseen)

Belgia

pohjakalat

rajoittamaton

kampasimpukat

rajoittamaton

Alankomaat

kaikki lajit

rajoittamaton

Dunkerquesta (2°20' E) Cap d'Antiferiin
(0°10 'E)

Saksa

silli

rajoittamaton vain
kuusta joulukuuhun

Belgian ja Ranskan rajalta läntiseen Cap
d'Alprechiin (50°42' 30" N — 1°33' 30" E)

Yhdistynyt
gaskunta

kaikki lajit

rajoittamaton

kunin-

loka-
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Maantieteellinen alue

Jäsenvaltio

Lajit

31.12.2002
Laajuus tai erityispiirteet

Atlantin rannikko (6–12 meripeninkulmaa)
Espanjan ja Ranskan rajalta pisteeseen
46°08' N

Espanja

sardelli

— kohdennettu
kalastus,
rajoittamaton vain 1.1.—
30.6.
— elävän syötin
vain 1.7.—31.10.

sardiini

kalastus

— rajoittamaton vain 1.1.—
28.2. ja 1.7.—31.12.
— lisäksi
yllämainittuihin
lajeihin liittyvää toimintaa
on harjoitettava vuonna
1984 harjoitetun toiminnan
mukaisesti ja rajoissa.

Välimeren rannikko (6—12 meripeninkulmaa)
Espanjan rajalta Cap Leucateen

Espanja

kaikki lajit

rajoittamaton

7. ESPANJAN RANNIKKOVEDET
Maantieteellinen alue

Atlantin
kulmaa)

rannikko

(6—12

Jäsenvaltio

Lajit

Laajuus tai erityispiirteet

meripenin-

Ranskan ja Espanjan rajalta Cap Mayorin
majakkaan (3°47' W)

Ranska

pelagiset kalalajit

Rajoittamaton vuonna 1984
harjoitetun
toiminnan
mukaisesti ja rajoissa

Ranska

kaikki lajit

rajoittamaton

Välimeren rannikko (6—12 meripeninkulmaa)
Ranskan rajalta Cap Creusiin

8. ALANKOMAIDEN RANNIKKOVEDET
Maantieteellinen alue

(3—12 meripeninkulmaa) koko rannikko

Jäsenvaltio

Lajit

Laajuus tai erityispiirteet

Belgia

kaikki lajit

rajoittamaton

Tanska

pohjakala

rajoittamaton

kilohaili

rajoittamaton

tuulenkala

rajoittamaton

piikkimakrilli

rajoittamaton

turska

rajoittamaton

katkaravut

rajoittamaton

kaikki lajit

rajoittamaton

pohjakalat

rajoittamaton

Saksa

(6—12 meripeninkulmaa) koko rannikko

Ranska

Texelin eteläkärjestä länteen Alankomaiden
ja Saksan rajaan

Yhdistynyt
gaskunta

kunin-
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9. SUOMEN RANNIKKOVEDET
Maantieteellinen alue

Itämeri (4—12 meripeninkulmaa) (*)

Jäsenvaltio

Ruotsi

Lajit

kaikki lajit

Laajuus tai erityispiirteet

rajoittamaton

(*) 3—12 meripeninkulmaa Bogskärin saarten ympärillä.

10. RUOTSIN RANNIKKOVEDET
Maantieteellinen alue

Jäsenvaltio

Lajit

Laajuus tai erityispiirteet

Skagerrak (4—12 meripeninkulmaa)

Tanska

kaikki lajit

rajoittamaton

Kattegat (3 (*)—12 meripeninkulmaa)

Tanska

kaikki lajit

rajoittamaton

Itämeri (4—12 meripeninkulmaa)

Tanska

kaikki lajit

rajoittamaton

Suomi

kaikki lajit

rajoittamaton

(*) Mitattuna rannikkoviivasta.
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LIITE II
SHETLANDINSAARTEN KIELTOALUE
A. Maantieteelliset rajat
Skotlannin länsirannikolla sijaitsevalta leveysasteelta 58°30' N pisteeseen 59°30' N — 6°15' W
pisteestä 58°30' N — 6°15' W pisteeseen 59°30' N — 5°45' W
pisteestä 59°30' N — 5°45' W pisteeseen 59°30' N — 3°45' W
12 meripeninkulman viivaa pitkin Orkneysaarista pohjoiseen
pisteestä 59°30' N — 3°00' W pisteeseen 61°00' N — 3°00' W
pisteestä 61°00' N — 3°00' W pisteeseen 61°00' N — 0°00' W
12 meripeninkulman viivaa pitkin Shetlandista pohjoiseen
pisteestä 61°00' N — 0°00' W pisteeseen 59°30' N — 0°00' W
pisteestä 59°30' N — 0°00' W pisteeseen 59°30' N — 1°00' W
pisteestä 59°30' N — 1°00' W pisteeseen 59°00' N — 1°00' W
pisteestä 59°00' N — 1°00' W pisteeseen 59°00' N — 2°00' W
pisteestä 59°00' N — 2°00' W pisteeseen 58°30' N — 2°00' W
pisteestä 58°30' N — 2°00' W pisteeseen 58°30' N — 3°00' W
pisteestä 58°30' N — 3°00' W pisteeseen Skotlannin itärannikolla leveysasteella 58°30' N.
B. Sallittu pyyntiponnistus
Enimmäismäärä aluksia, joiden perpendikkelien välinen pituus on vähintään 26 metriä ja joilla on lupa kalastaa
muita pohjakaloja kuin harmaaturskaa ja mustakitaturskaa.
Jäsenvaltio

Ranska
Yhdistynyt kuningaskunta
Saksa
Belgia

Kalastusalusten sallittu lukumäärä

52
62
12
2
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2372/2002,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2002,
erityistoimenpiteistä korvauksen myöntämiseksi Espanjan kalastus-, simpukanviljely- ja vesiviljelyaloille Prestige-säiliöaluksen öljyvuotojen vuoksi
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

siin tarkoituksiin myönnettävän rahallisen tuen yhteenlaskettu määrä on myös rajoitettu mainitussa 16 artiklassa.

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,
(6)

Tässä tilanteessa on välttämätöntä helpottaa edellä
kuvatun öljysaasteen vahingoittamien kalastuksen,
simpukanviljelyn ja vesiviljelyn tilapäistä lopettamista
koskevien korvausten myöntämistä. Lisäksi on asianmukaista helpottaa kyseisen öljyvuodon vahingoittamien
simpukkaviljelmien ja vesiviljelylaitosten puhdistusta,
korjausta, jälleenrakennusta ja simpukkakantojen korvaamista niiden tuotantokapasiteetin palauttamiseksi,
samoin kuin pyydysten korvaamista.

(7)

Tämän vuoksi on tarpeen poiketa asetuksen (EY) N:o
2792/1999 edellä mainituista säännöksistä.

(8)

Tähän tarvittavat täydentävät määrärahat olisi otettava
vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina
olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan muuttamisen edistämisestä 17 päivänä joulukuuta 2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2561/2001 (4) ja
erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdassa säädetystä tuesta, ja
edellytyksellä, että muut toimet on toteutettava KOR:n
määrärahoista.

(9)

Nämä täydentävät määrärahat olisi osoitettava toteutettaviin erityistoimenpiteisiin, jotka koskevat toisaalta
korvauksia toiminnan väliaikaisesta lopettamisesta
Espanjan kalastus-, simpukanviljely- ja vesiviljelyalalla
työskenteleville henkilöille ja yrityksille ja toisaalta tukea
öljysaasteen vahingoittamien aiempien toimintojen
uudelleenkäynnistämiseksi.

(10)

Erityistoimenpiteiden on oltava yhdenmukaisia kalastusalan rakennepolitiikan yleisten periaatteiden kanssa.

(11)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (5) mukaisesti.

(12)

Tarve toteuttaa välittömästi toimenpiteitä Prestigealuksen haaksirikosta aiheutuneen tilanteen korjaamiseksi edellyttää poikkeamista kansallisten kansanedustuslaitosten asemasta tehdyn pöytäkirjan I.3 kohdassa
määrätystä määräajasta,

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

Säiliöalus Prestigelle, jonka lastina oli 77 000 tonnia
raskasta polttoöljyä, haaksirikkoutui marraskuussa 2002
Galician rannikon edustalla, jonka johdosta Espanjan
rannikolle alkoi saapua öljylauttoja 16 päivästä marraskuuta 2002 alkaen.

(2)

Edellä mainitun öljysaasteen aiheuttamien ympäristövaikutusten vuoksi kaikki kalastustoiminta, simpukanviljely
ja tietty vesiviljelyalan toiminta on kielletty suuressa
osassa Espanjan Atlantin rannikkoa. Lisäksi öljyvuodot
ovat vahingoittaneet eräitä saastuneilla Espanjan rannikkoalueilla sijaitsevia vesiviljelylaitoksia.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 2792/1999 (3) vahvistetaan kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevat yksityiskohtaiset
säännöt ja järjestelyt. Kyseisen asetuksen 13 artiklan 1
kohdassa ja liitteen III erityissäännöissä määritellään kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä (KOR) rahoitettavat tukikelpoiset menot vesiviljelyalalla sekä veden
luonnonvarojen suojelemisen ja kehittämisen alalla.
Lisäksi kyseisen asetuksen 16 artiklassa vahvistetaan
edellytykset, joilla jäsenvaltiot voivat saada KOR:stä
rahallista tukea korvauksiin, joita ne myöntävät kalastajille ja alusten omistajille toiminnan tilapäisestä lopettamisesta odottamattomissa olosuhteissa.

(4)

Kyseisillä aloilla KOR:stä osaksi rahoitettavia menoja
koskevia tuen myöntämisperusteita ei kuitenkaan ole
laadittu öljyn aiheuttamien vahinkojen vuoksi tarvittavia
toimenpidetyyppejä ajatellen.

(5)

Lisäksi toiminnan tilapäisestä lopettamisesta voidaan
nykyisellään myöntää korvauksia kalastajille ja alusten
omistajille, muttei muille simpukanviljely- tai vesiviljelyalalla toimiville henkilöille tai yrityksille. KOR:stä tällai-

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) Lausunto annettu 19.12.2002 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(3) EYVL L 337, 30.12.1999, s. 10.

(4) EYVL L 344, 28.12.2001, s. 17.
(5) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

31.12.2002

5. Asetuksen (EY) N:o 2792/1999 liitteessä III olevan 1.4
kohdan viimeisessä alakohdassa vahvistettuja rajoituksia ei
sovelleta Prestige-säiliöaluksen haaksirikosta johtuvan öljysaasteen vahingoittamien pyydysten korvaamisen osalta.

Soveltamisala

6. Seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia asetuksen (ETY)
N:o 2792/1999 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti:

Tässä asetuksessa vahvistetaan poikkeukselliset tukitoimenpiteet
Prestige-säiliöaluksen haaksirikon aiheuttamasta öljysaasteesta
kärsineillä Espanjan rannikkoalueilla Espanjan kalastus-, simpukanviljely- ja vesiviljelyalalla työskenteleville henkilöille ja
yrityksille sekä tämän tuen ehdot ja enimmäismäärät.

a) kustannukset, jotka aiheutuvat kyseessä olevan öljysaasteen
vahingoittamien simpukkaviljelmien ja vesiviljelylaitosten
tuotantokapasiteetin palauttamiseksi tarkoitetuista korjausja jälleenrakennustoimista;

2 artikla
Erityistoimenpiteet

b) kustannukset, jotka aiheutuvat simpukkakantojen korvaamisesta kyseessä olevan öljysaasteen vahingoittamissa vesiviljelylaitoksissa.
4 artikla

1.
Espanja voi toteuttaa seuraavat erityistoimenpiteet 1 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yritysten hyväksi:

Yleisten säännösten sovellettavuus

a) korvaus henkilöille ja yritysten omistajille toiminnan väliaikaisesta lopettamisesta;

Asetusten (EY) N:o 1260/1999 (1) ja (EY) N:o 2792/1999 (2)
säännöksiä sovelletaan 2 artiklassa määriteltyjen erityistoimenpiteiden toteuttamiseen tässä asetuksessa vahvistettujen
säännösten ja poikkeusehtojen mukaisesti.

b) toimenpiteet pyydysten ja muiden lisävarusteiden korvaamisen sekä kärsineiden alusten korjaamisen ja niiden vaurioituneiden osien vaihtamisen edistämiseksi;

5 artikla

c) toimenpiteet simpukkaviljelmien ja vesiviljelylaitosten
puhdistamisen, korjaamisen ja jälleenrakentamisen edistämiseksi;

Yhteisön lisäosuus

d) toimenpiteet, joilla korvataan simpukkakantojen uudistaminen.

1. KOR:stä myönnettävän tuen lisäksi tämän asetuksen
mukaisiin tarkoituksiin myönnettävä yhteisön lisäosuus on 30
miljoonaa euroa.

2.
Erityistoimenpiteistä aiheutuvat menot ovat tukikelpoisia,
mikäli a alakohdassa tarkoitettu toiminnan väliaikainen lopettaminen ja b, c ja d alakohdassa tarkoitetut pyydyksille ja laitoksille koituneet vahingot johtuvat Prestige-säiliöaluksen öljyvuodoista.

2. Tämä lisäosuus siirretään aiemmin asetuksen (EY) N:o
2561/2001 mukaisiin tarkoituksiin myönnetyistä määrärahoista.
6 artikla

3.
Erityistoimenpiteisiin myönnettävän tuen tasot vahvistetaan liitteessä.

Asetuksen (EY) N:o 2561/2001 muutos

3 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2561/2001 5 artiklan 1 kohtaan
alakohta seuraavasti:

Poikkeukset asetuksesta (EY) N:o 2792/1999
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksessa (EY) N:o 2792/1999
säädetään, 2 artiklassa tarkoitetut erityistoimenpiteet toteutetaan tämän artiklan 2—6 kohdan mukaisesti.
2.
Asetuksen (EY) N:o 2792/1999 16 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitettua korvausta toiminnan väliaikaisesta
lopettamisesta voidaan myöntää myös Espanjan simpukanviljely- ja vesiviljelyalalla työskenteleville henkilöille ja kyseisten
alojen yritysten omistajille.
3.
Asetuksen (EY ) N:o 2792/1999 16 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa säädettyjä kahden ja kuuden kuukauden enimmäisjaksoja ei sovelleta.
4.
KOR:n osuutta 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuille korvauksille
ei oteta huomioon määriteltäessä, onko asetuksen (EY) N:o
2792/1999 16 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitettuja kynnysarvoja noudatettu.

”Espanjalle myönnettävistä määrärahoista varataan enintään
30 miljoonaa euroa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2372/
2002 määriteltyihin toimenpiteisiin.”
7 artikla
Täytäntöönpanoa koskevat kertomukset
Espanjan on toimitettava komissiolle 2 kohdassa tarkoitettujen
toimenpiteiden täytäntöönpanosta kokonaiskertomus kunkin
täytäntöönpanovuoden osalta seuraavan vuoden 31 päivään
maaliskuuta mennessä. Ensimmäinen kertomus on toimitettava
31 päivään maaliskuuta 2004 mennessä.
(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä
(EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1).
(2) Neuvoston asetus (EY) N:o 2792/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä (EYVL L 337, 30.12.1999, s.
10).
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2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

8 artikla
Yksityiskohtaiset säännöt

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä päätetään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen.

10 artikla

9 artikla

Loppusäännökset

1.
Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 1260/1999 51
artiklalla perustettu kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitea.

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2002.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. FISCHER BOEL

LIITE
TUEN TASOT
Asetuksen 2 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin myönnettävän tuen tasot vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 2729/
1999, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1451/2001, liitteessä IV olevassa 2 kohdassa
lueteltujen ryhmien ja samassa liitteessä olevassa taulukossa 3 määriteltyjen tasojen mukaan seuraavasti:
1. Simpukan- tai vesiviljelytoiminnan väliaikainen lopettaminen

Ryhmä 1

2. Pyydysten korvaaminen

Ryhmä 2

3. Simpukan- ja vesiviljelylaitosten puhdistaminen, korjaaminen ja jälleenrakentaminen
— viranomaisten tekemänä

Ryhmä 1

— yksityisten yritysten tekemänä

Ryhmä 3

4. Simpukkakantojen uudistaminen

Ryhmä 1
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2373/2002,
annettu 30 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 31 päivänä joulukuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 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 30 päivänä joulukuuta 2002 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi ( )

0702 00 00

052
204
608
999

60,2
40,0
29,7
43,3

0707 00 05

052
999

121,7
121,7

0709 90 70

052
204
999

119,7
64,0
91,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
999

61,9
59,1
60,5

0805 20 10

204
999

72,4
72,4

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

052
999

50,4
50,4

0805 50 10

052
600
999

52,7
72,2
62,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

36,1
92,0
101,2
68,3
74,4

0808 20 50

400
999

114,5
114,5

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 2374/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
asetuksen (EY) N:o 668/2001 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän ohran
vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 3 499 978 tonniin
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Tarjouskilpailutettavien määrien kasvun perusteella
vaikuttaa tarpeelliselta muuttaa alueiden ja varastoitujen
määrien luetteloa. Olisi muutettava erityisesti asetuksen
(EY) N:o 668/2001 liitettä I.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

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,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
1 artikla
(1)

(2)

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 saattamisen menettelyt ja edellytykset.
Komission asetuksella (EY) N:o 668/2001 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1095/2002 (6), avataan pysyvä tarjouskilpailu Saksan
interventioelimen hallussaan pitämän 3 000 055 ohratonnin viemiseksi. Saksa on ilmoittanut komissiolle
interventioelimensä aikomuksesta lisätä 499 923 tonnilla
vientiä varten tarjouskilpailutettavaa määrää. Saksan
interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä
koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena oleva kokonaismäärä olisi nostettava 3 499 978 tonniin.

Muutetaan asetus (EY) N:o 668/2001 seuraavasti:
1) Korvataan 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla
1.
Tarjouskilpailu koskee enintään 3 499 978 ohratonnia, joka viedään kaikkiin kolmansiin maihin, lukuun
ottamatta Amerikan yhdysvaltoja, Kanadaa ja Meksikoa.
2.
Alueet, joissa 3 499 978 tonnia ohraa on varastoituna,
mainitaan liitteessä I.”
2) Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä.
2 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 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
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.
93, 3.4.2001, s. 20.
166, 25.6.2002, s. 4.
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LIITE
”LIITE I
(tonnia)
Varastointipaikka

Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/
Bremen/Mecklenburg-Vorpommern

Määrä

1 222 009

Nordrhein-Westfalen/Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland/Baden-Württemberg/Bayern

321 864

Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/
Thüringen

1 956 105”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2375/2002,
annettu 27 päivänä joulukuuta 2002,
kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
säännöksistä poikkeamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

saolo päättyy kyseisen asetuksen muutoksen voimaantulopäivänä, mutta joka tapauksessa viimeistään 30
päivänä kesäkuuta 2003.

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 12 artiklan
1 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen
välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona tullitariffeja ja
kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) liitteenä olevassa
CXL-luettelossa mainittujen viljaa koskevien myönnytysten
muuttamisen osalta 19 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn
neuvoston päätöksen (3) ja erityisesti sen 2 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona tullitariffeja ja kauppaa
koskevan yleissopimuksen (GATT) XXVIII artiklan mukaisesti
tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) liitteenä olevassa yhteisön CXL-luettelossa mainittujen viljaa
koskevien myönnytysten muuttamisen osalta 19 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen (4) ja erityisesti sen 2
artiklan,

(4)

Jotta tavallisen vehnän tuonti näissä tariffikiintiöissä
tapahtuisi järjestäytyneesti ja ilman keinottelua, on syytä
säätää, että tällainen tuonti edellyttää tuontitodistuksen
myöntämistä. Nämä todistukset myönnetään vahvistettujen määrien rajoissa asianomaisten pyynnöstä ja tarvittaessa haetuille määrille vahvistetaan alennuskerroin.

(5)

Kiintiöiden moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi
olisi säädettävä todistushakemusten jättämisen määräajasta ja siitä, mitä tietoja hakemuksissa ja todistuksissa
on oltava.

(6)

Toimitusedellytysten
huomioon
ottamiseksi
on
säädettävä poikkeuksesta todistusten voimassaoloajan
osalta.

(7)

Kiintiöiden tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi
olisi säädettävä poikkeuksista maataloustuotteiden
tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn
soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista
säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettuun komission asetukseen 1291/2000 (7), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2299/2001 (8),
todistusten siirtomahdollisuuden ja vapaaseen liikkeeseen
luovutettavien määrien sallittujen poikkeamien osalta.

(8)

Kiintiöiden moitteettoman hallinnoinnin mahdollistamiseksi on tarpeen, että tuontitodistuksiin liittyvä vakuus
vahvistetaan melko korkeaksi poiketen siitä, mitä vilja- ja
riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä
23 päivänä toukokuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1162/95 (9), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1322/2002 (10),
10 artiklassa säädetään.

(9)

On tärkeää varmistaa, että haettuja ja tuotuja määriä
koskeva tietojenvaihto komission ja jäsenvaltioiden
välillä tapahtuu nopeasti ja vastavuoroisesti.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

()
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1

Kauppaneuvottelujen seurauksena yhteisö muutti
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1900/2002 (6), liitteessä I määritellyn heikko- ja keskilaatuisen tavallisen vehnän, eli muun kuin korkealaatuisen
tavallisen vehnän, tuontiedellytykset ottamalla käyttöön
tuontikiintiön 1 päivästä tammikuuta 2003 alkaen,
Tämä tariffikiintiö koskee 2 981 600 tonnin suuruista
vuotuista enimmäismäärää, josta 572 000 tonnia varataan Yhdysvaltojen alkuperätuotteiden tuonnille ja
38 000 tonnia Kanadan alkuperätuotteiden tuonnille.
Tämän kiintiön avaaminen edellyttää asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 mukauttamista. Jotta kiintiö voidaan avata
1 päivänä 2003, on syytä poiketa asetuksen (ETY) N:o
1766/92 säännöksistä siirtymäkautena, jonka voimasEYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.
EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.
Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.
EYVL L 287, 25.10.2002, s. 15.

(7) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.
(8) EYVL L 308, 27.11.2001, s. 19.
(9) EYVL L 117, 24.5.1995, s. 2.
(10) EYVL L 194, 23.7.2002, s. 22.

31.12.2002

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 1
ja 2 kohdassa säädetään, CN-koodiin 1001 90 99 kuuluvasta,
asetuksen (EY) N:o 1249/96 liitteessä I määritellystä muusta
kuin korkealaatuisesta tavallisesta vehnästä kannetaan tällä
asetuksella avatun kiintiön mukainen tuontitulli.
Kun tässä asetuksessa tarkoitettuja tuotteita tuodaan enemmän
kuin mitä tämän asetuksen 3 artiklassa säädetään, sovelletaan
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 1 kohtaa.
2 artikla
1.
Avataan CN-koodiin 1001 90 99 kuuluvalle muulle kuin
korkealaatuiselle tavalliselle vehnälle 2 981 600 tonnin suuruinen tariffikiintiö 1 päivänä tammikuuta 2003.
2.
Tariffikiintiö avataan kunkin vuoden tammikuun 1
päivänä. Tariffikiintiössä kannettavan tuontitullin suuruus on
12 euroa tonnilta.
3 artikla
1.

Vuotuinen tariffikiintiö jaetaan kolmeen alakiintiöön:

L 358/89
5 artikla

1. Tuontitodistushakemukset jätetään jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle joka maanantai viimeistään kello 13.00
Brysselin aikaa.
Kussakin todistushakemuksessa mainittu määrä ei saa ylittää
tuotteelle alakiintiössä käytettävissä olevaa tuontimäärää kyseisenä ajanjaksona.
2. Toimivaltaisten viranomaisten on todistushakemusten
jättöpäivänä toimitettava komissiolle faksilla liitteessä annetun
mallin mukainen tiedonanto sekä ilmoitettava tuontitodistushakemuksissa mainittava kokonaismäärä viimeistään kello 18.00
Brysselin aikaa. Jos kyseinen päivä on yleinen kansallinen
vapaapäivä, jäsenvaltion on lähetettävä mainittu tiedonanto
viimeistään tätä päivää edeltävänä työpäivänä kello 18.00 Brysselin aikaa.
Nämä tiedot on toimitettava erillään muita vilja-alan tuontitodistushakemuksia koskevista tiedoista.
3. Jos ajanjakson alusta alkaen myönnetyt määrät ja 2
kohdassa tarkoitetut määrät ylittävät yhdessä alakiintiön
määrän kyseisenä ajanjaksona, komissio vahvistaa haettuihin
määriin
sovellettavan
yhtenäisen
vähennyskertoimen
viimeistään kolmantena työpäivänä hakemusten jättämisen
jälkeen.

a) alakiintiö I: 572 000 tonnia Yhdysvalloille;
b) alakiintiö II: 38 000 tonnia Kanadalle;
c) alakiintiö III: 2 371 600 tonnia muille kolmansille maille.
2.
Jos jonakin vuonna havaitaan, että alakiintiöstä I tai II on
jäänyt käyttämättä huomattavia määriä, komissio voi, saatuaan
luvan kyseessä olevalta kolmannelta maalta, antaa asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen säännöksiä käyttämättömien määrien siirtämisestä
muihin alakiintiöihin.

4. Todistukset myönnetään neljäntenä työpäivänä hakemusten jättämisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3
kohdan soveltamista. Todistusten myöntämispäivänä toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle liitteessä
mainittavaan faksinumeroon kokonaismäärä, jolle kyseisenä
päivänä on myönnetty tuontitodistuksia, viimeistään kello
18.00 Brysselin aikaa.

6 artikla
3.
Alakiintiö III on jaettu neljään 592 900 tonnin suuruiseen
kolmikuukautiseen erään seuraavasti:
a) erä nro 1: 1.1.—31.3.;
b) erä nro 2: 1.4.—30.6.;

Tuontitodistukset ovat voimassa 60 päivää todistuksen myöntämispäivästä alkaen. Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan
2 kohdan mukaisesti todistuksen voimassaoloaika lasketaan sen
tosiasiallisesta myöntämispäivästä alkaen.

c) erä nro 3: 1.7.—30.9.;
d) erä nro 4: 1.10.—31.12.

7 artikla

4.
Edellä 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua erää nro 4
lukuun ottamatta jossakin erässä käyttämättä jääneet määrät
siirretään ilman eri toimenpiteitä seuraavaan erään. Kun erä on
käytetty loppuun, komissio voi säätää seuraavan erän varhennetusta avaamisesta asetuksen (EY) N:o 1766/92 23 artiklassa
säädettyä menettelyä noudattaen.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklassa
säädetään, tuontitodistuksesta johtuvia oikeuksia ei voi siirtää.

8 artikla
4 artikla
Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kiintiössä tapahtuva
tuonti edellyttää asetuksen (EY) N:o 1291/2000 mukaisesti
myönnetyn tuontitodistuksen esittämistä, jollei tämän asetuksen
säännöksistä muuta johdu.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4
kohdassa säädetään, vapaaseen liikkeeseen luovutettu määrä ei
saa olla suurempi kuin tuontitodistuksen 17 ja 18 kohdassa
mainittu määrä. Tätä varten merkitään luku ”0” mainitun todistuksen 19 kohtaan.
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9 artikla
Tuontitodistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa on oltava:
a) 8 kohdassa alkuperämaan nimi;
b) 20 kohdassa yksi seuraavista merkinnöistä:
— Reglamento (CE) no 2375/2002
— Forordning (EF) nr. 2375/2002
— Verordnung (EG) Nr. 2375/2002
— Κανονισµóς (EK) αριθ. 2375/2002
— Regulation (EC) No 2375/2002
— Règlement (CE) no 2375/2002
— Regolamento (CE) n. 2375/2002
— Verordening (EG) nr. 2375/2002
— Regulamento (CE) n.o 2375/2002
— Asetus (EY) N:o 2375/2002
— Förordning (EG) nr 2375/2002
c) 24 kohdassa merkintä ”12 euroa/tonni”.

31.12.2002
10 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1162/95 10 artiklan a ja
b alakohdassa säädetään, tässä asetuksessa säädettyihin tuontitodistuksiin liittyvä vakuus on 30 euroa tonnilta.
11 artikla
Kolmannesta maasta peräisin olevan muun kuin korkealaatuisen tavallisen vehnän luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen
yhteisössä tariffikiintiön puitteissa edellyttää kyseisen maan
toimivaltaisen viranomaisen myöntämän alkuperätodistuksen
esittämistä komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (1) 55—65
artiklan säännösten mukaisesti.
12 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.
Sitä sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan muuttamisesta annettavan asetuksen voimaantulopäivään asti, mutta
joka tapauksessa enintään 30 päivään kesäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

31.12.2002

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

LIITE

L 358/91

L 358/92

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

31.12.2002

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2376/2002,
annettu 27 päivänä joulukuuta 2002,
kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

mistä. Nämä todistukset myönnetään vahvistettujen
määrien rajoissa asianomaisten pyynnöstä, ja tarvittaessa
haetuille määrille vahvistetaan alennuskerroin.

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 12 artiklan
1 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen
välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona vuoden 1994
tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) liitteenä olevassa CXL-luettelossa mainittujen viljaa koskevien
myönnytysten muuttamisen osalta 19 päivänä joulukuuta 2002
tehdyn neuvoston päätöksen (3) ja erityisesti sen 2 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona vuoden 1994 tullitariffeja
ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXVIII artiklan
mukaisesti tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen
(GATT) XXVIII artiklan mukaisesti liitteenä olevassa yhteisön
CXL-luettelossa mainittujen viljaa koskevien myönnytysten
muuttamisen osalta 19 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn
neuvoston päätöksen (4) ja erityisesti sen 2 artiklan,

(4)

Kiintiön moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi
olisi säädettävä todistushakemusten jättämisen määräajasta ja siitä, mitä tietoja hakemuksissa ja todistuksissa
on oltava.

(5)

Toimitusedellytysten
huomioon
ottamiseksi
on
säädettävä poikkeuksesta todistusten voimassaoloajan
osalta.

(6)

Kiintiön tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi olisi
säädettävä poikkeuksista maataloustuotteiden tuonti-,
vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä
9 päivänä kesäkuuta 2000 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1291/2000 (5), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2299/2001 (6),
todistusten siirtomahdollisuuden ja vapaaseen liikkeeseen
luovutettavien määrien sallittujen poikkeamien osalta.

(7)

Kiintiöiden moitteettoman hallinnoinnin mahdollistamiseksi on tarpeen, että tuontitodistuksiin liittyvä vakuus
vahvistetaan melko korkeaksi poiketen siitä, mitä vilja- ja
riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä
23 päivänä toukokuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1162/95 (7), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1322/2002 (8),
10 artiklassa säädetään.

(8)

On tärkeää varmistaa, että haettuja ja tuotuja määriä
koskeva tietojenvaihto komission ja jäsenvaltioiden
välillä tapahtuu nopeasti ja vastavuoroisesti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

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

Kauppaneuvottelujen seurauksena yhteisö muutti heikkoja keskilaatuisen tavallisen vehnän ja ohran tuontiedellytykset ottamalla käyttöön tuontikiintiöt 1 päivästä
tammikuuta 2003 alkaen. Ohran osalta yhteisö päätti
korvata etuusmarginaalijärjestelmän kahdella tässä
asetuksessa säädetyllä tariffikiintiöllä, joista toinen koskee
50 000:ta tonnia mallasohraa ja toinen 300 000:ta
tonnia ohraa.
Tämän kiintiön avaaminen edellyttää asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 mukauttamista. Jotta kiintiö voidaan avata
1 päivänä tammikuuta 2003, on syytä poiketa asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 säännöksistä siirtymäkautena, jonka
voimassaolo päättyy kyseisen asetuksen muutoksen
voimaantulopäivänä, mutta joka tapauksessa viimeistään
30 päivänä kesäkuuta 2003.
Jotta ohran tuonti tässä tariffikiintiössä tapahtuisi järjestäytyneesti ja ilman keinottelua, on syytä säätää, että
tällainen tuonti edellyttää tuontitodistuksen myöntäEYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.
EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.
Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 1
ja 2 kohdassa säädetään, CN-koodiin 1003 00 kuuluvasta
ohrasta kannetaan tällä asetuksella avatun kiintiön mukainen
tuontitulli.
(5)
(6)
(7)
(8)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

152, 24.6.2000, s. 1.
308, 27.11.2001, s. 19.
117, 24.5.1995, s. 2.
194, 23.7.2002, s. 22.

31.12.2002

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Kun tässä asetuksessa tarkoitettuja tuotteita tuodaan enemmän
kuin mitä tämän asetuksen 2 artiklassa säädetään, sovelletaan
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 1 kohtaa.

L 358/93
5 artikla

Tuontitodistukset ovat voimassa 60 päivää todistuksen myöntämispäivästä alkaen. Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan
2 kohdan mukaisesti todistuksen voimassaoloaika lasketaan sen
tosiasiallisesta myöntämispäivästä alkaen.

2 artikla
1.
Avataan 300 000 tonnin suuruinen tariffikiintiö CNkoodiin 1003 00 kuuluvan ohran tuonnille.
2.
Tariffikiintiö avataan kunkin vuoden tammikuun 1
päivänä. Tariffikiintiössä kannettavan tuontitullin suuruus on
16 euroa tonnilta.

3 artikla
Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kiintiössä tapahtuva
tuonti edellyttää asetuksen (EY) N:o 1291/2000 mukaisesti
myönnetyn tuontitodistuksen esittämistä, jollei tämän asetuksen
säännöksistä muuta johdu.

6 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklassa
säädetään, tuontitodistuksesta johtuvia oikeuksia ei voi siirtää.

7 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4
kohdassa säädetään, vapaaseen liikkeeseen luovutettu määrä ei
saa olla suurempi kuin tuontitodistuksen 17 ja 18 kohdassa
mainittu määrä. Tätä varten merkitään luku ”0” mainitun todistuksen 19 kohtaan.

8 artikla
Tuontitodistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa on oltava:

4 artikla
1.
Tuontitodistushakemukset jätetään jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle joka maanantai viimeistään kello 13.00
Brysselin aikaa.

a) 20 kohdassa yksi seuraavista merkinnöistä:
— Reglamento (CE) no 2376/2002
— Forordning (EF) nr. 2376/2002
— Verordnung (EG) Nr. 2376/2002
— Κανονισµóς (EK) αριθ. 2376/2002
— Regulation (EC) No 2376/2002

Kussakin todistushakemuksessa mainittu määrä ei saa ylittää
tuotteelle kyseisenä vuonna käytettävissä olevaa tuontimäärää.
2.
Toimivaltaisten viranomaisten on todistushakemusten
jättöpäivänä toimitettava komissiolle faksilla liitteessä annetun
mallin mukainen tiedonanto sekä ilmoitettava tuontitodistushakemuksissa mainittava kokonaismäärä viimeistään kello 18.00
Brysselin aikaa. Jos kyseinen päivä on yleinen kansallinen
vapaapäivä, jäsenvaltion on lähetettävä mainittu tiedonanto
viimeistään tätä päivää edeltävänä työpäivänä kello 18.00 Brysselin aikaa.
Nämä tiedot on toimitettava erillään muita vilja-alan tuontitodistushakemuksia koskevista tiedoista.
3.
Jos vuoden alusta alkaen myönnetyt määrät ja 2 kohdassa
tarkoitetut määrät ylittävät yhdessä kiintiön määrän kyseisenä
vuonna, komissio vahvistaa haettuihin määriin sovellettavan
yhtenäisen vähennyskertoimen viimeistään kolmantena
työpäivänä hakemusten jättämisen jälkeen.
4.
Todistukset myönnetään neljäntenä työpäivänä hakemusten jättämisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3
kohdan soveltamista. Todistusten myöntämispäivänä toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle liitteessä
mainittavaan faksinumeroon kokonaismäärä, jolle kyseisenä
päivänä on myönnetty tuontitodistuksia, viimeistään kello
18.00 Brysselin aikaa.

— Règlement (CE) no 2376/2002
— Regolamento (CE) n. 2376/2002
— Verordening (EG) nr. 2376/2002
— Regulamento (CE) n.o 2376/2002
— Asetus (EY) N:o 2376/2002
— Förordning (EG) nr 2376/2002
b) 24 kohdassa merkintä ”16 euroa/tonni”.

9 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1162/95 10 artiklan a ja
b alakohdassa säädetään, tässä asetuksessa säädettyihin tuontitodistuksiin liittyvä vakuus on 30 euroa tonnilta.

10 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.
Sitä sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan muuttamisesta annettavan asetuksen voimaantulopäivään asti, mutta
joka tapauksessa enintään 30 päivään kesäkuuta 2003.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2377/2002,
annettu 27 päivänä joulukuuta 2002,
kolmansista maista tuotavan mallasohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta
sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Tämän kiintiön avaaminen edellyttää asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 mukauttamista. Jotta kiintiö voidaan avata
1 päivänä tammikuuta 2003, on syytä poiketa asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 säännöksistä siirtymäkautena, jonka
voimassaolo päättyy kyseisen asetuksen muutoksen
voimaantulopäivänä, mutta joka tapauksessa viimeistään
30 päivänä kesäkuuta 2003.

(4)

Jotta ohran tuonti tässä tariffikiintiössä tapahtuisi järjestäytyneesti ja ilman keinottelua, on syytä säätää, että
tällainen tuonti edellyttää tuontitodistuksen myöntämistä. Nämä todistukset myönnetään vahvistettujen
määrien rajoissa asianomaisten pyynnöstä, ja tarvittaessa
haetuille määrille vahvistetaan alennuskerroin.

(5)

Kiintiön moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi
olisi säädettävä todistushakemusten jättämisen määräajasta ja siitä, mitä tietoja hakemuksissa ja todistuksissa
on oltava.

(6)

Toimitusedellytysten
huomioon
ottamiseksi
on
säädettävä poikkeuksesta todistusten voimassaoloajan
osalta.

(7)

Kun otetaan huomioon velvoite asettaa korkea vakuus
kiintiön asianomaisen käytön varmistamiseksi ja pitää
tämä vakuus voimassa koko jalostuksen ajan, on syytä
myöntää tästä velvoitteesta poikkeus tuojille, joiden
mallasohralähetysten mukana seuraa vaatimustenmukaisuustodistus, joka hyväksyttiin Amerikan yhdysvaltojen
hallituksen kanssa komission asetuksen (ETY) N:o 2454/
93 (6), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 444/2002 (7), 63–65 artiklassa
säädettyä hallinnollisen yhteistyön menettelyä noudattaen.

(8)

Kiintiön tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi olisi
säädettävä poikkeuksista maataloustuotteiden tuonti-,
vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä
9 päivänä kesäkuuta 2000 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1291/2000 (8), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2299/2001 (9),
todistusten siirtomahdollisuuden ja vapaaseen liikkeeseen
luovutettavien määrien sallittujen poikkeamien osalta.

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 12 artiklan
1 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen
välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona tullitariffeja ja
kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) liitteenä olevassa
CXL-luettelossa mainittujen viljaa koskevien myönnytysten
muuttamisen osalta 19 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn
neuvoston päätöksen (3) ja erityisesti sen 2 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Kanadan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona tullitariffeja ja kauppaa
koskevan yleissopimuksen (GATT) XXVIII artiklan mukaisesti
tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT
mukaisesti liitteenä olevassa CXL-luettelossa mainittujen viljaa
koskevien myönnytysten muuttamisen osalta 19 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen (4) ja erityisesti sen 2
artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kauppaneuvottelujen seurauksena yhteisö muutti heikkoja keskilaatuisen tavallisen vehnän ja ohran tuontiedellytykset ottamalla käyttöön tuontikiintiöt 1 päivästä
tammikuuta 2003 alkaen. Ohran osalta yhteisö päätti
korvata etuusmarginaalijärjestelmän kahdella tariffikiintiöllä, joista toinen koskee 50 000:ta tonnia mallasohraa
ja toinen 300 000:ta tonnia ohraa. Tämä asetus koskee
mallasohran 50 000 tonnin tariffikiintiötä.

(2)

Tuotavan mallasohran on oltava tarkoitettu pyökkiä
sisältävissä sammioissa kypsytettävän oluen valmistukseen yhteisön kansainvälisten sitoumusten mukaisesti.
Näin ollen olisi annettava neuvoston asetuksen (EY) N:o
822/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä ja mallasohran kiintiön yhteydessä perittyjen
tuontitullien osittaisesta palauttamisesta 22 päivänä kesäkuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1234/2001 (5) säännöksiä vastaavia säännöksiä ohran
laatuvaatimuksista ja siirtovelvoitteista.

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

EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.
EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.
Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
EYVL L 168, 23.6.2001, s. 12.

(6)
(7)
(8)
(9)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

253, 11.10.1993, s. 1.
68, 12.3.2002, s. 11.
152, 24.6.2000, s. 1.
308, 27.11.2001, s. 19.

L 358/96
(9)
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Kiintiön moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi
on tarpeen, että tuontitodistuksiin liittyvä vakuus vahvistetaan melko korkeaksi poiketen siitä, mitä vilja- ja
riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä
23 päivänä toukokuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1162/95 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1322/2002 (2),
10 artiklassa säädetään.

(10)

On tärkeää varmistaa, että haettuja ja tuotuja määriä
koskeva tietojenvaihto komission ja jäsenvaltioiden
välillä tapahtuu nopeasti ja vastavuoroisesti.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

31.12.2002
4 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla
a) ’vahingoittuneet jyvät’ ohran, muun viljan tai hukkakauran
jyviä, joissa on vaurioita, mukaan lukien taudeista, hallasta,
kuumuudesta, hyönteisistä, sienistä tai huonosta säästä
johtuvat vahingot, tai mitä tahansa muita vaurioita;
b) ’virheettömät, aidot ja myyntikelpoiset ohran jyvät’ ohran
jyviä tai niiden paloja, jotka eivät ole a kohdan mukaisia
vahingoittuneita jyviä, lukuun ottamatta hallan tai sienten
vahingoittamia jyviä.

5 artikla
1. Ohra voidaan lukea tariffikiintiöön, jos seuraavat edellytykset täyttyvät
a) ominaispaino vähintään 60,5 kg/hl;

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

b) vahingoittuneita jyviä enintään 1 prosentti;
c) kosteuspitoisuus enintään 13,5 prosenttia;

1 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 1
ja 2 kohdassa säädetään, CN-koodiin 1003 00 kuuluvasta
mallasohrasta kannetaan tällä asetuksella avatun kiintiön
mukainen tuontitulli.
Kun tässä asetuksessa tarkoitettuja tuotteita tuodaan enemmän
kuin mitä tämän asetuksen 2 artiklassa säädetään, sovelletaan
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 1 kohtaa.

d) virheettömiä, aitoja ja myyntikelpoisia ohran jyviä vähintään
96 prosenttia.
2. Edellä 1 kohdassa mainittujen laatuvaatimusten noudattaminen on osoitettava jollakin seuraavista asiakirjoista:
a) vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen tehneen tullitoimipaikan tuojan pyynnöstä tekemää määritystä koskeva
todistus; tai
b) alkuperämaan viranomaisen myöntämä ja komission hyväksymä tuontiohraa koskeva vaatimustenmukaisuustodistus.

6 artikla
2 artikla

1. Kiintiötä voidaan käyttää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

1.
Avataan 50 000 tonnin suuruinen tuontitariffikiintiö CNkoodiin 1003 00 50 kuuluvalle mallasohralle, joka on tarkoitettu pyökkiä sisältävissä sammioissa kypsytettävän oluen
valmistukseen.

a) tuontiohra muunnetaan maltaiksi kuuden kuukauden
kuluessa vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta; ja

2.
Tariffikiintiö avataan kunkin vuoden tammikuun 1
päivänä. Tariffikiintiössä kannettavan tuontitullin suuruus on 8
euroa tonnilta.

3 artikla
Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kiintiössä tapahtuva
tuonti edellyttää asetuksen (EY) N:o 1291/2000 mukaisesti
myönnetyn tuontitodistuksen esittämistä, jollei tämän asetuksen
säännöksistä muuta johdu.
(1) EYVL L 117, 24.5.1995, s. 2.
(2) EYVL L 194, 23.7.2002, s. 22.

b) tällä tavoin saadut maltaat käytetään pyökkiä sisältävissä
sammioissa kypsytettävän oluen valmistukseen 150 päivän
kuluessa päivästä, jona ohra jalostettiin maltaiksi.
2. Tariffikiintiössä tapahtuvaa tuontia koskeva todistushakemus hyväksytään ainoastaan, jos sen mukana seuraa:
a) todiste siitä, että hakija on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on harjoittanut kaupallista toimintaa vilja-alalla
vähintään 12 kuukauden ajan ja joka on rekisteröity jäsenvaltiossa, jossa hakemus jätetään;
b) todiste siitä, että hakija on asettanut vakuuden, jonka
suuruus on 85 euroa tonnilta, jäsenvaltiossa, jossa vapaaseen
liikkeeseen luovuttaminen on tehty. Jos mallasohralähetysten
mukana seuraa 8 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuustodistus, jonka on myöntänyt Federal Grain Inspection
Service (FGIS), vakuuden määrä alennetaan 10 euroon
tonnilta;
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c) hakijan kirjallinen sitoumus siitä, että kuuden kuukauden
kuluessa vapaaseen liikkeeseen luovuttamispäivästä kaikki
tuontituotteet jalostetaan maltaiksi, jotka on tarkoitettu
pyökkiä sisältävissä sammioissa kypsytettävän oluen valmistukseen 150 päivän kuluessa maltaiksi jalostamisesta.
Hakijan on mainittava jalostuspaikka ilmoittamalla joko
jalostusyritys ja jäsenvaltio tai enintään viisi jalostuslaitosta.
Ennen kuin tuotteet lähetetään jalostettaviksi, T5-valvontakappale on laadittava tulliselvitystoimipaikassa komission
asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaisesti. Edellä c alakohdassa edellytetyt tiedot sekä jalostuslaitoksen nimi ja sijainti
on merkittävä T5-valvontakappaleen 104 kohtaan.

3.
Tuontiohran jalostamisen maltaiksi katsotaan tapahtuneen, kun mallasohra on liotettu. Lisäksi 150 päivän kuluessa
tapahtuva maltaiden jalostus pyökkiä sisältävissä sammioissa
kypsytettäväksi olueksi edellyttää toimivaltaisen viranomaisen
tekemää tarkastusta.

7 artikla

1.
Edellä 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
vakuus vapautetaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät
a) vaatimustenmukaisuustodistuksella tai määrittelyä koskevalla
todistuksella osoitettava ohran laatu vastaa 5 artiklan 1
kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia,
b) todistuksen hakija todistaa 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
erityisen loppukäytön ja sen, että käyttö on tapahtunut 6
artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa kirjallisessa
sitoumuksessa vahvistetussa määräajassa. Todisteesta,
esimerkiksi T5-valvontakappaleesta, on käytävä ilmi tuojajäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla,
että kaikki tuontimäärät on jalostettu 6 artiklan 2 kohdan c
alakohdassa tarkoitetuksi tuotteeksi.

2.
Jos tämän asetuksen 5 ja 6 artiklassa tarkoitetut laatuvaatimukset ja/tai jalostusedellytykset eivät täyty, asetuksen (EY)
N:o 1162/95 10 artiklan a alakohdassa tarkoitettu tuontitodistukseen liittyvä vakuus ja tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdan
b alakohdassa tarkoitettu lisävakuus menetetään, paitsi jos tuoja
voi esittää uuden tuontitodistuksen komission asetuksella (EY)
N:o 2376/2002 (1) hallinnoitavan kiintiön osalta. Tällaisessa
tapauksessa todistukseen liittyvästä 30 euron vakuudesta vapautetaan ainoastaan 22 euroa.
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myöntämä todistus mallasohralle, joka on tarkoitettu pyökkiä
sisältävissä sammioissa kypsytettävän oluen valmistukseen. Kun
FGIS:n myöntämän vaatimustenmukaisuustodistuksen analyyttiset parametrit osoittavat, että 5 artiklassa vahvistetut mallasohran laatuvaatimukset täyttyvät, näytteitä on otettava
vähintään kolmesta prosentista kuhunkin satamaan markkinointivuoden aikana saapuvista eristä. Amerikan yhdysvaltojen
hallituksen hyväksymät leima ja allekirjoitukset julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

9 artikla

1. Tuontitodistushakemukset jätetään jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kunkin kuukauden toisena maanantaina
viimeistään kello 13.00 Brysselin aikaa.

Kussakin todistushakemuksessa mainittu määrä ei saa ylittää
tuotteelle kyseessä olevana vuonna käytettävissä olevaa tuontimäärää.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on todistushakemusten
jättöpäivänä toimitettava komissiolle faksilla liitteessä II
annetun mallin mukainen tiedonanto sekä ilmoitettava tuontitodistushakemuksissa mainittava kokonaismäärä viimeistään
kello 18.00 Brysselin aikaa. Jos kyseinen päivä on yleinen
kansallinen vapaapäivä, jäsenvaltion on lähetettävä mainittu
tiedonanto viimeistään tätä päivää edeltävänä työpäivänä kello
18.00 Brysselin aikaa.

Nämä tiedot on toimitettava erillään muita vilja-alan tuontitodistushakemuksia koskevista tiedoista.

3. Jos vuoden alusta alkaen myönnetyt määrät ja 2 kohdassa
tarkoitetut määrät ylittävät yhdessä kiintiön määrän kyseisenä
vuonna, komissio vahvistaa haettuihin määriin sovellettavan
yhtenäisen vähennyskertoimen viimeistään kolmantena
työpäivänä hakemusten jättämisen jälkeen.

4. Todistukset myönnetään neljäntenä työpäivänä hakemusten jättämisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3
kohdan soveltamista. Todistusten myöntämispäivänä toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle liitteessä II
mainittavaan faksinumeroon kokonaismäärä, jolle kyseisenä
päivänä on myönnetty tuontitodistuksia, viimeistään kello
18.00 Brysselin aikaa.

8 artikla
10 artikla
Liitteessä I on malli todistuksesta, jonka myöntää Federal Grain
Inspection Service (FGIS). Komission on asetuksen (ETY) N:o
2454/93 63—65 artiklassa säädettyä hallinnollisen yhteistyön
menettelyä noudattaen tunnustettava virallisesti FGIS:n
(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 92.

Tuontitodistukset ovat voimassa 60 päivää todistuksen myöntämispäivästä alkaen. Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan
2 kohdan mukaisesti todistuksen voimassaoloaika lasketaan sen
tosiasiallisesta myöntämispäivästä alkaen.
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11 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklassa
säädetään, tuontitodistuksesta johtuvia oikeuksia ei voi siirtää.
12 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 4
kohdassa säädetään, vapaaseen liikkeeseen luovutettu määrä ei
saa olla suurempi kuin tuontitodistuksen 17 ja 18 kohdassa
mainittu määrä. Tätä varten merkitään luku ”0” mainitun todistuksen 19 kohtaan.

—
—
—
—
—
—
—
—
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Κανονισµός (EK) αριθ. 2377/2002
Regulation (EC) No 2377/2002
Règlement (CE) no 2377/2002
Regolamento (CE) n. 2377/2002
Verordening (EG) nr. 2377/2002
Regulamento (CE) n.o 2377/2002
Asetus (EY) N:o 2377/2002
Förordning (EG) nr 2377/2002

b) 24 kohdassa ilmaisu ”8 euroa/tonni”.

13 artikla

14 artikla

Tuontitodistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa on mainittava:

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

a) 20 kohdassa viljasta valmistettava jaloste ja yksi seuraavista
ilmaisuista
— Reglamento (CE) no 2377/2002
— Forordning (EF) nr. 2377/2002
— Verordnung (EG) Nr. 2377/2002

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.
Sitä sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan muuttamisesta annettavan asetuksen voimaantulopäivään asti, mutta
joka tapauksessa enintään 30 päivään kesäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2378/2002,
annettu 27 päivänä joulukuuta 2002,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
vilja-alan tuontitullien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1249/96 poikkeamisesta
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 10 artiklan
4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Neuvosto on hyväksynyt 19 päivanä joulukuuta 2002 (3)
tehdyllä päätöksellä 19 päivänä joulukuuta 2002 (4)
tehdyllä päätöksellä Euroopan yhteisön sekä Amerikan
yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kirjeenvaihtona tehtävät
sopimukset, joilla muutetaan GATT-sopimuksen liitteenä
olevassa CXL-luettelossa mainittavia vilja-alaa koskevia
myönnytyksiä. Sopimuksilla muutetaan keski- ja heikkolaatuisen tavallisen vehnän sekä ohran tuontiedellytykset
ottamalla käyttöön kyseisille tuotteille tuontikiintiöt 1
päivästä tammikuuta 2003 alkaen.
Edellä mainituilla päätöksillä neuvosto antaa komissiolle
luvan poiketa väliaikaisesti kyseisten tuotteiden osalta
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa
säädetystä tuontitullijärjestelmästä siihen asti, kunnes
kyseisen asetuksen muutos hyväksytään muodollisesti.
Jotta neuvoston hyväksymiä sopimuksia voidaan soveltaa
täysimääräisesti, olisi mukautettava väliaikaisesti myös
komission asetuksessa (EY) N:o 1249/96 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1900/2002 (6), vahvistetut vilja-alan tuontitullien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklaa, 4 artiklan 1
kohtaa ja 5 artiklaa ei sovelleta seuraaviin tuotteisiin:
a) muu kuin mainitun asetuksen liitteessä I määritelty vakiolaadultaan korkea, CN-koodiin ex 1001 90 99 kuuluva tavallinen vehnä;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.
EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.
Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125.
EYVL L 287, 25.10.2002, s. 15.

b) CN-koodeihin 1003 00 10 ja 1003 00 90 kuuluva ohra.
2. Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 6
artiklan 1 kohtaa sekä liitteitä I ja II ei sovelleta tämän artiklan
1 kohdan a alakohdassa mainittuun tuotteeseen.

2 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdan ensimmäisen
alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetulle vakiolaadultaan korkealle vehnälle myönnettävä 14 euron kiinteä
tuontitullin alennus ei enää edellytä mainitun asetuksen 2
artiklan 5 kohdan toisessa alakohdassa säädettyjen edellytysten
noudattamista.

3 artikla
Sen lisäksi, mitä asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 1
kohdan toisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädetään,
heikkolaatuisesta durumvehnästä peritään negatiivinen palkkio
(”alennus”), jonka suuruus on 30 euroa/tonni, edellä mainitun
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
kaupallisen palkkion mukaisesti.

4 artikla
Heikkolaatuisesta durumvehnästä ei enää kanneta asetuksen
(EY) N:o 1249/96 6 artiklan 1 kohdan viidennen alakohdan
toisessa virkkeessä säädettyä heikkolaatuisen tavallisen vehnän
tuontitullia.

5 artikla
1. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1249/96 5
artiklan toisessa luetelmakohdassa säädetään, korkealaatuisen
tavallisen vehnän tuontitodistushakemukset hyväksytään
ainoastaan, kun hakija sitoutuu kirjallisesti antamaan asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle vapaaseen liikkeeseen
luovuttamista koskevan ilmoituksen hyväksymispäivänä
erityisen lisävakuuden komission asetuksessa (EY) N:o 1162/
95 (7) säädettyjen vakuuksien lisäksi. Tämän lisävakuuden
määrä on 95 euroa tonnilta. Kun tuontitodistushakemusten
mukana seuraa 6 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuustodistus, jonka on myöntänyt joko Federal Grain Inspection
Service (FGIS) tai Canadian Grain Commission (CGC), vaadittavan lisävakuuden määrä on 5 euroa tonnilta.
(7) EYVL L 117, 24.5.1995, s. 2.
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2.
Asetuksen (EY) N:o 1249/96 5 artiklan toista luetelmakohtaa ei sovelleta durumvehnän tuontitodistushakemuksiin,
jos hakemusten mukana seuraa 6 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuustodistus, jonka on myöntänyt joko Federal
Grain Inspection Service (FGIS) tai Canadian Grain Commission
(CGC). Tässä tapauksessa vaadittavan lisävakuuden määrä on 5
euroa tonnilta.
6 artikla
Sen lisäksi, mitä asetuksen (EY) N:o 1249/96 6 artiklan 1
kohdassa säädetään, komissio tunnustaa virallisesti tavallisen
vehnän ja durumvehnän vaatimustenmukaisuustodistukset,
jotka on myöntänyt joko Federal Grain Inspection Service
(FGIS) tai Canadian Grain Commission (CGC), komission
asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (1) 63—65 artiklassa säädettyä
hallinnollisen yhteistyön menettelyä noudattaen. Kun vaatimustenmukaisuustodistuksen, jonka on myöntänyt joko Federal
Grain Inspection Service (FGIS) tai Canadian Grain Commission
(CGC), analyyttiset parametrit osoittavat, että asetuksen (EY)
N:o 1249/96 liitteessä I olevat tavallisen vehnän ja durumvehnän laatuvaatimukset täyttyvät, näytteitä on otettava
vähintään kolmesta prosentista kuhunkin satamaan markkinointivuoden aikana saapuvista eristä.
Tavallisen vehnän ja durumvehnän vaatimustenmukaisuustodistusten mallit esitetään liitteissä I, II ja III. Amerikan yhdysvaltojen ja Kanadan hallitusten hyväksymät leimat ja allekirjoitukset julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

31.12.2002
7 artikla

Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1249/96 6 artiklan 3
kohdassa säädetään, jos korkealaatuisen tavallisen vehnän
analyysi osoittaa, että liitteessä I tarkoitetut perusteet eivät
täyty, asetuksen (EY) N:o 1162/95 10 artiklan a alakohdassa
tarkoitettu tuontitodistukseen liittyvä vakuus sekä tämän
asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu lisävakuus menetetään, paitsi
jos tuoja voi esittää uuden tuontitodistuksen komission asetuksella (EY) N:o 2375/2002 (2) hallinnoitavan kiintiön osalta.
Tällöin kyseiseen todistukseen liittyvästä 30 euron vakuudesta
vapautetaan ainoastaan 22 euroa.
8 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003 ja enintään 30
päivään kesäkuuta 2003.
Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan ennen 1 päivää
tammikuuta 2003 myönnettyihin ja kyseisen päivämäärän
jälkeen käytettäviin tuontitodistuksiin. Jos toimija ei kuitenkaan
aio käyttää kyseisiä tuontitodistuksia 1 päivän tammikuuta
2003 jälkeen, ne voidaan peruuttaa asianomaisen ennen 15
päivää tammikuuta 2003 esittämästä pyynnöstä. Tällöin
vakuuksien määrät vapautetaan suhteessa käyttämättä jääneisiin
määriin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(2) Ks. tämän virallisen lehden sivu 88.
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Amerikan yhdysvaltojen hallituksen hyväksymän durumvehnän vaatimustenmukaisuustodistuksen malli
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Kanadalaisen tavallisen vehnän ja durumvehnän vientilaadun määrittely

TAVALLINEN VEHNÄ

Canada western red spring (CWRS)

Testipaino

Vieraita aineksia yhteensä
myös muita viljanjyviä

No. 1 CWRS

(Vähintään) 79,0 kg/hl

(Enintään) 0,4 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

No. 2 CWRS

(Vähintään) 77,5 kg/hl

(Enintään) 0,75 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

No. 3 CWRS

(Vähintään) 76,5 kg/hl

(Enintään) 1,25 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

Canada western extra strong red spring
(CWES)

Testipaino

Vieraita aineksia yhteensä
myös muita viljanjyviä

No. 1 CWES

(Vähintään) 78,0 kg/hl

(Enintään) 0,75 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

No. 2 CWES

(Vähintään) 76,0 kg/hl

(Enintään) 1,5 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

Canada prairie spring red (CPSR)

Testipaino

Vieraita aineksia yhteensä
myös muita viljanjyviä

No. 1 CPSR

(Vähintään) 77,0 kg/hl

(Enintään) 0,75 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

No. 2 CPSR

(Vähintään) 75,0 kg/hl

(Enintään) 1,5 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

Canada prairie spring white (CPSW)

Testipaino

Vieraita aineksia yhteensä
myös muita viljanjyviä

No. 1 CPSW

(Vähintään) 77,0 kg/hl

(Enintään) 0,75 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

No. 2 CPSW

(Vähintään) 75,0 kg/hl

(Enintään) 1,5 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

Canada western red winter (CWRW)

Testipaino

Vieraita aineksia yhteensä
myös muita viljanjyviä

No. 1 CWRW

(Vähintään) 78,0 kg/hl

(Enintään) 1,0 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

No. 2 CWRW

(Vähintään) 74,0 kg/hl

(Enintään) 2,0 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

Canada western soft white spring
(CWSWS)

Testipaino

Vieraita aineksia yhteensä
myös muita viljanjyviä

No. 1 CWSWS

(Vähintään) 78,0 kg/hl

(Enintään) 0,75 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

No. 2 CWSWS

(Vähintään) 75,5 kg/hl

(Enintään 1,0 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

No. 3 CWSWS

(Vähintään) 75,0 kg/hl

(Enintään 1,5 %, myös 0,2 % muita
siemeniä
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DURUMVEHNÄ
Canada western amber durum (CWAD)

Testipaino

Vieraita aineksia yhteensä
myös muita viljanjyviä

No. 1 CWAD

(Vähintään) 80,0 kg/hl

(Enintään) 0,5 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

No. 2 CWAD

(Vähintään) 79,5 kg/hl

(Enintään) 0,8 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

No. 3 CWAD

(Vähintään) 78,0 kg/hl

(Enintään) 1,0 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

No. 4 CWAD

(Vähintään) 75,0 kg/hl

(Enintään) 3,0 %, myös 0,2 % muita
siemeniä

HUOMAUTUKSIA: Muut viljanjyvät: Tässä luokassa ainoastaan kauran, vehnän, rukiin ja ruisvehnän jyvät.
Tavallinen vehnä: Tavallisen vehnän viennissä Canadian Grain Commission antaa todistuksen osana
asiakirjoja, joissa eritellään kyseisen erän valkuaisainepitoisuus.
Durumvehnä: Durumvehnän viennissä Canadian Grain Commission antaa todistuksen osana asiakirjoja, joissa eritellään kyseisen erän lasimaisten jyvien prosenttiosuus ja erityispaino (kilogrammaa/
hehtolitra).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2379/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
Slovakiassa ennen yhteisöön tuontia tehtävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastustoimien hyväksymisestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission
pilaantumisalttiiden tuotteiden laatuvaatimusten asettamista ja laadun kehittämistä käsittelevässä työryhmässä.
Lisäksi Slovakia osallistuu taloudellisen yhteistyön ja
kehityksen järjestön (OECD) järjestelmään kansainvälisten vaatimusten soveltamiseksi hedelmiin ja vihanneksiin. Slovakialaiset tarkastusyksiköt ovat lisäksi jo
usean vuoden ajan osallistuneet eri jäsenvaltioiden
järjestämiin seminaareihin ja koulutustapahtumiin.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 545/2002 (2), ja
erityisesti sen 10 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Kaupan pitämisessä hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavista vaatimustenmukaisuustarkastuksista 12 päivänä
kesäkuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1148/2001 (3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2379/2001 (4), 7 artiklassa määritetään
edellytykset, joiden täyttyessä hyväksyntää pyytävissä
kolmansissa maissa ennen yhteisöön tuontia tehdyt
vaatimustenmukaisuuden
tarkastustoimet
voidaan
hyväksyä.
Slovakian viranomaiset toimittivat komissiolle 10
päivänä lokakuuta 2002 hakemuksen Slovakian eläinlääkintä- ja elintarvikealan valtion-, alue- ja paikallisviranomaisten (SVPS, KVPS ja RVPS) valtionhallinnon (SVPS)
alaisuudessa tekemien tarkastustoimien hyväksymisestä.
Hakemuksen mukaan kyseisellä yksiköllä on valvontaan
tarvittava henkilöstö, materiaali ja laitteet, sen käyttämät
menetelmät vastaavat asetuksen (EY) N:o 1148/2001 9
artiklassa tarkoitettuja menetelmiä ja Slovakiasta
yhteisöön vietyjen tuoreiden hedelmien ja vihannesten
on vastattava yhteisön kaupan pitämisen vaatimuksia.
Komission jäsenvaltioilta saamien ja sen yksiköiden
käytössä olevien tietojen mukaan Slovakiasta tulevien
tuoreiden hedelmien ja vihannesten tuonnissa on todettu
vuosina 1997—2002 kaupan pitämisen vaatimusten
täyttymättä jäämistä useammin kuin muiden kolmansien
maiden kohdalla keskimäärin. Viime aikoina (1999—
2002) vaatimustenmukaisuuden täyttymättä jäämistä on
kuitenkin esiintynyt lähes yhtä harvoin kuin hyväksynnän jo saaneiden muiden kolmansien maiden
kohdalla, ja 1 päivästä lokakuuta 2002 voimaan tulleen
sääntelyn mukaan viennin yhteydessä tehtävät tarkastukset ovat pakollisia. Kesäkuussa 2002 järjestetyn
käynnin perusteella saatiin käyttöön tiedot, joilla voidaan
varmistaa vaatimustenmukaisuuden täyttymisen parantuminen sääntelyn muututtua.
Slovakian tuotetarkastusyksikön edustajat osallistuvat
myös säännöllisesti hedelmien ja vihannesten kaupan
pitämisen vaatimusten kansainvälisiin laatimistoimiin
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

297, 21.11.1996, s. 1.
84, 28.3.2002, s. 1.
156, 13.6.2001, s. 9.
321, 6.12.2001, s. 15.

(5)

Tästä syystä Slovakian tekemät vaatimustenmukaisuuden
tarkastustoimet olisi hyväksyttävä siitä päivästä, kun
asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 8 kohdassa
säädetty hallinnollinen yhteistyömenettely otetaan
käyttöön.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien
ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hyväksytään Slovakian tekemät tuoreisiin hedelmiin ja vihanneksiin sovellettavia kaupan pitämisen vaatimuksia ennen
yhteisöön tuontia koskevat vaatimustenmukaisuuden tarkastustoimet asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan edellytysten
mukaisesti.

2 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 2 kohdan toisessa
alakohdassa tarkoitettujen Slovakian virallisen edustajan ja
tarkastusyksikköjen yhteystiedot ovat tämän asetuksen liitteessä
I.

3 artikla
1. Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 3 kohdan
toisessa alakohdassa tarkoitetut todistukset, jotka annetaan
tämän asetuksen 1 artiklassa mainittujen tarkastusten jälkeen,
on laadittava tämän asetuksen liitteessä II olevan lomakemallin
mukaan.
2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7
artiklan 3 kohdan kuudennessa alakohdassa säädetään, tämän
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun lomakkeen kohta 3 voidaan
painattaa osittain slovakinkielellä.
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4 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan siitä päivästä, kun asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu lausunto
Euroopan yhteisön ja Slovakian välisestä hallinnollisen yhteistyön käynnistämisestä julkaistaan Euroopan
yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE I
Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 2 kohdan mukainen virallinen edustaja
Slovakian tasavallan eläinlääkintä- ja elintarvikealan valtionhallinto (Štátna Veterinárna a Potravinová Správa SR)
Elintarviketurvan ja -hygienian osasto
Erikoistuneiden viljelmien yksikkö
Botanicka 17
842 13 Bratislava
Slovakia
P. (421-2) 60 25 74 12 tai 419
Faksi (421-2) 60 25 74 50
Sähköposti: fvcontrol@svssr.sk

Asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan 2 kohdan mukaiset tarkastusyksiköt
Slovakian tasavallan eläinlääkintä- ja elintarvikelan valtionhallinto (Štátna Veterinárna a Potravinová Správa SR)
Elintarviketurvan ja -hygienian osasto
Erikoistuneiden viljelmien yksikkö
Botanická 17
842 13 Bratislava
Slovakia
P. (421-2) 60 25 74 12 tai 419
Faksi (421-2) 60 25 74 50
Sähköposti: fvcontrol@svssr.sk
Bratislavan eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Bratislava)
Botanicka 17
842 13 Bratislava
Slovakia
P. (421-2) 65 42 34 87
Faksi (421-2) 65 42 34 87
Sähköposti: kvsba@svssr.sk
Trnavan eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Bratislava)
Zavarska 11
918 21 Trnava
Slovakia
P. (421-33) 550 16 18
Faksi (421-33) 550 35 41
Sähköposti: kvstt@svssr.sk
Nitran eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Nitra)
Akademicka 1
949 80 Nitra
Slovakia
P. (421-37) 652 54 73
Faksi (421-37) 653 16 57
Sähköposti: kvsnr@svssr.sk
Trenčinin eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Trenčin)
Sudna 22
Trenčin
Slovakia
P. (421-32) 652 21 22
Faksi (421-32) 652 12 66
Sähköposti: kvstn@svssr.sk
Bystrican eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Bystrica)
Rudlovska 6
975 90 Banská Bystrica
Slovakia
P. (421-48) 415 41 27
Faksi (421-48) 412 56 01
Sähköposti: kvsbb@svssr.sk
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Žilinan eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Žilina)
Jedlova 44
010 04 Žilina
Slovakia
P. (421-41) 7631 2 28
Faksi (421-41) 763 12 27
Sähköposti: kvsza@svssr.sk
Košicen eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Košice)
Masarykova 18
040 02 Košice
Slovakia
P. (421-55) 625 20 47
Faksi (421-55) 625 20 46
Sähköposti: kvske@svssr.sk
Prešovin eläinlääkintä- ja elintarvikealan aluehallinto (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Prešov)
Levocska 112
080 01 Prešov
Slovakia
P. (421-51) 749 13 21
Faksi (421-51) 771 98 87
Sähköposti: kvspv@svssr.sk
Bratislava-meston eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Bratislava-mesto)
Polianky 8
841 01 Bratislava
Slovakia
P. (421-2) 64 46 12 09
Sähköposti: rvsbao@svssr.sk
Senecin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Senec)
Svätoplukova 50
903 01 Senec
Slovakia
P. (421-2) 45 92 62 13
Sähköposti: rvssco@svssr.sk
Dunajská stredan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Dunajská streda)
Obchodná 789/3
909 01 Dunajská Streda
Slovakia
P. (421 31) 552 48 70
Sähköposti: rvsdso@svssr.sk
Galantan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Galanta)
Hodská 353/19
924 25 Galanta
Slovakia
P. (421-31) 780 71 09
Sähköposti: rvsgao@svssr.sk
Trnavan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Trnava)
Zavarská 11
918 21 Trnava 1
Slovakia
P. (421-33) 500 14 47
Sähköposti: rvstto@svssr.sk
Senican eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Senica)
Čáčovská 305
905 01 Senica Nad Myjavou
Slovakia
P. (421-34) 651 28 81
Sähköposti: rvsseo@svssr.sk
Komárnon eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Komárno)
Štúrova 5
945 01 Komárno
Slovakia
P. (421-35) 773 12 35
Sähköposti: rvskno@svssr.sk
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Nové Zámkyn eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Nové Zámky)
Komjatická 65
940 89 Nové Zámky
Slovakia
P. (421-35) 42 83 11
Sähköposti: rvsnzo@svssr.sk
Levicen eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Levice)
M.R. Štefánika 24
924 03 Levice
Slovakia
P. (421-36) 631 23 52
Sähköposti: rvslvo@svssr.sk
Nitran eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Nitra)
Akademická 1
949 80 Nitra 1
Slovakia
P. (421-37) 653 62 02
Sähköposti: rvsnro@svssr.sk
Topol'čanyn eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Topol'čany)
ul. Dr. P. Adámiho 17
955 01 Topol'čany
Slovakia
P. (421-38) 532 60 68
Sähköposti: rvstoo@svssr.sk
Šal'an eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Šal'a)
Školská 5
927 00 Šal'a
Slovakia
P. (421-35) 42 83 11
Sähköposti: rvssao@svssr.sk
Nové Meston eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Nové Mesto / Váhom)
Tajovského 235/7
915 01 Nové Mesto/ Váhom
Slovakia
P. (421-32) 71 25 46
Sähköposti: rvsnmo@svssr.sk
Trenčinin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Trenčin)
Súdna 22
911 01 Trenčin
Slovakia
P. (421-32) 652 20 45
Sähköposti: rvstno@svssr.sk
Prievidzan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Prievidza)
Mariánska 6
971 01 Prievidza
Slovakia
P. (421-46) 542 30 09
Sähköposti: rvspdo@svssr.sk
Puchovin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Puchov)
Moravská 1343/29
020 01 Puchov
Slovakia
P. (421-42) 464 13 15
Sähköposti: rvspuoe@svssr.sk
Žiar nad Hronomin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Žiar nad Hronom)
ul. SNP 612/120
965 01 Žiar Nad Hronom
Slovakia
P. (421-45) 673 27 37
Sähköposti: rvszho@svssr.sk
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Zvolenin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Zvolen)
Nám. SNP 50
960 01 Zvolen
Slovakia
P. (421-45) 53 30 39
Sähköposti: rvszvo@svssr.sk
Vel'ký Krtišin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Vel'ký Krtiš)
Osloboditel'ov 33
990 01 Velk'ý Krtiš
Slovakia
P. (421-47) 483 07 41
Sähköposti:rvsvko@svssr.sk
Lučenecin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Lučenec)
Mierova 2
984 01 Lučenec
Slovakia
P. (421-47) 432 24 31
Sähköposti: rvslco@svssr.sk
Rimavská Sobotan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Rimavská Sobota)
Kirijevská 22
979 01 Rimavská Sobota
Slovakia
P. (421-47) 563 14 10
Sähköposti: rvsrso@svssr.sk
Banská Bystrican eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Banská Bystrica)
Rudlovská cesta 6
975 90 Banská Bystrica
Slovakia
P. (421-48) 412 56 02
Sähköposti: rvsbbo@svssr.sk
Martinin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Martin)
Záturčianska 1
036 80 Martin
Slovakia
P. (421-43) 422 14 81
Sähköposti: rvsmto@svssr.sk
Liptovský Mikulášin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Liptovský Mikuláš)
Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovakia
P. (421-47) 432 24 31
Sähköposti: rvslmo@svssr.sk
Žilinan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Žilina)
Jedl'ová 44
010 04 Žilina 4
Slovakia
P. (421-41) 763 12 35
Sähköposti: rvszao@svssr.sk
Čadcan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Čadca)
Horná 2483, pošt. pr 45
022 01 Čadca
Slovakia
P. (421-41) 432 22 77
Sähköposti: rvscao@svssr.sk
Dolný Kubínin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Dolný Kubín)
Jánoškova 1611/58
026 01 Dolný Kubín
Slovakia
P. (421-43) 586 49 35
Sähköposti: rvsdko@svssr.sk
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Rožňavan eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Rožňava)
Južná 43
048 01 Rožňava
Slovakia
P. (421-58) 732 31 82
Sähköposti: rvsrvo@svssr.sk
Spišská Nová Vesin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Spišská Nová Ves)
Duklianska 46
048 01 Spišská Nová Ves
Slovakia
P. (421-52) 417 51 24
Sähköposti: rvssno@svssr.sk
Košice-meston eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Košice-mesto)
Hlinkova 1/c
040 01 Košice-Mesto
Slovakia
P. (421-55) 632 56 23
Sähköposti:rvskeo@svssr.sk
Košice-okolien eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Košice-okolie)
Kukučínova 24
040 01 Košice-Okolie
Slovakia
P. (421-55) 622 35 07
Sähköposti: rvskso@svssr.sk
Trebišovin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Trebišov)
Bottova 2
075 01 Trebišov
Slovakia
P. (421-56) 672 27 48
Sähköposti: rvstvo@svssr.sk
Michalovcen eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Michalovce)
Sama Chalúpku 2
207 01 Michalovce
Slovakia
P. (421-56) 642 50 34
Sähköposti: rvsmio@svssr.sk
Popradin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Poprad)
Partizánska 83
058 01 Poprad
Slovakia
P. (421-52) 72 30 85
Sähköposti: rvsppo@svssr.sk
Stará L'ubovnán eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Stará L'ubovná)
Levočská 4/338
064 01 Stará L'ubovná
Slovakia
P. (421-52) 432 11 82
Sähköposti: rvsslo@svssr.sk
Prešovin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Prešov)
Levočská 112
080 01 Prešov 1
Slovakia
P. (421-51) 771 11 26
Sähköposti: rvspvo@svssr.sk
Vranov nad Topl'oun eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Vranov nad Topl'ou)
Kalinčiakova 879
093 01 Vranov nad Topl'ou
Slovakia
P. (421-57) 230 64
Sähköposti: rvskso@svssr.sk
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Bardejovin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Bardejov)
Stöcklova 34
085 01 Bardejov
Slovakia
P. (421 54) 472 21 15
Sähköposti: rvsbjo@svssr.sk
Svidníkin eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Svidník)
ul. MUDr. Pribulu 2
089 01 Svidník
Slovakia
P. (421-54) 752 29 87
Sähköposti: rvssko@svssr.sk
Humennén eläinlääkintä- ja elintarvikealan paikallishallinto (RVPS Humenné)
Gaštanová 3
080 01 Humenné
Slovakia
P. (421-57) 775 29 63
Sähköposti: rvsheo@svssr.sk
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2380/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta annetun asetuksen (EY) N:o
883/2001 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tuonti Indonesiasta ja Thaimaasta. Näin ollen on tarpeen
lisätä nämä kaksi maata asetuksen (EY) N:o 883/2001
liitteessä VI olevaan luetteloon.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17
päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1493/1999 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2585/2001 (2), ja erityisesti sen 68 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 883/2001 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1574/2002 (4), 22 artiklan 2 kohdan c alakohdassa
säädetään, että enintään viiden litran säiliöihin pakatuista
kolmansista maista peräisin olevista ja niistä tuotavista
viineistä ja viinirypälemehuista, joiden tuonti yhteisöön
on alle 1 000 hehtolitraa vuodessa, ei tarvitse esittää
kyseisen asetuksen 20 artiklassa säädettyä todistusta ja
määritysselostetta. Suunnitteilla on vähäisten määrien

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 883/2001 liite VI tämän
asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

179, 14.7.1999, s. 1.
345, 29.12.2001, s. 10.
128, 10.5.2001, s. 1.
235, 3.9.2002, s. 10.
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LIITE
”LIITE VI
Luettelo 22 artiklassa tarkoitetuista maista
— Iran
— Libanon
— Kiinan kansantasavalta
— Taiwan
— Intia
— Bolivia
— San Marino
— Thaimaa
— Indonesia”.
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L 358/119

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2381/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999
yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o
2342/1999 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

Asetus (EY) N:o 2342/1999 on näin ollen syytä muuttaa.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(3)

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2345/
2001 (2), ja erityisesti sen 6 artiklan 7 kohdan ja 10 artiklan 3
kohdan,

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 2342/1999 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1830/2002 (4), 29 a artiklassa otetaan emolehmäpalkkion osalta käyttöön eläinten lukumäärän pyöristämistä
koskeva sääntö hiehojen prosentteina ilmaistun
vähimmäis- tai enimmäismäärän laskemiseksi. Tämä
sääntö on epäsuotuisa sellaisille tuottajille, jotka kuuluvat
asetuksen (EY) N:o 1254/1999 10 artiklan säädettyyn
järjestelmään vuonna 2003. Jotta varmistetaan kaikkien
tuottajien yhtäläinen kohtelu, tämän säännön soveltamista kyseisellä ajanjaksolla olisi tarkennettava hiehojen
lukumäärän vahvistamiseksi sellaisissa tapauksissa, joissa
palkkiohakemus koskee kahta eläintä.

1 artikla
Lisätään asetuksen (EY) N:o 2342/1999 29 a artiklaan alakohta
seuraavasti:
”Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään,
ja asetuksen (EY) N:o 1254/1999 10 artiklassa säädetyn
järjestelmän soveltamiseksi vuonna 2003 palkkio voidaan
myöntää yhdestä hiehosta niissä tapauksissa, joissa palkkiohakemus koskee kahta eläintä.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 21.
315, 1.12.2001, s. 29.
281, 4.11.1999, s. 30.
277, 15.10.2002, s. 15.
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31.12.2002

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2382/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 94/92 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Kyseiset kolmannet maat ovat antaneet komissiolle
asianmukaisen selvityksen neuvoston asetuksessa (ETY)
N:o 2092/91 vahvistettuja sääntöjä vastaavien sääntöjen
täytäntöönpanosta. Lisäksi komissio on varmistanut
tehokkaan täytäntöönpanon tekemällä tarkastuksia
paikalla näissä maissa.

(4)

Unkarin viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle, että
yksi tarkastuksia tekevä ja tarkastustodistuksia antava
laitos on lopettanut toimintansa Unkarissa. Tästä syystä
kyseisen laitoksen nimi olisi poistettava asetuksen (ETY)
N:o 94/92 liitteestä.

(5)

Asetus (ETY) N:o 94/92 olisi näin ollen muutettava
vastaavasti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa mainitun komitean
lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta
tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o
473/2002 (2), ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdassa
säädetty luettelo kolmansista maista, joista tiettyjen luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden on oltava peräisin,
jotta niitä voidaan pitää kaupan yhteisössä, annetaan
komission asetuksen (ETY) N:o 94/92 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1162/
2002 (4), liitteessä. Luettelo on laadittu asetuksen (ETY)
N:o 2092/91 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Sveitsin mukanaolo asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11
artiklan 1 kohdassa olevassa luettelossa päättyy 31
päivänä joulukuuta 2002. Argentiinan, Australian,
Tšekin, Unkarin ja Israelin mukanaolo luettelossa päättyy
30 päivänä kesäkuuta 2003. Jotta kaupankäynti ei
keskeytyisi, näiden maiden mukanaoloa luettelossa olisi
jatkettava.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 94/92 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

198, 22.7.1991, s. 1.
75, 16.3.2002, s. 21.
11, 17.1.1992, s. 14.
170, 29.6.2002, s. 44.
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LIITE
Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 94/92 liite seuraavasti:
1) Korvataan Argentiinaa, Australiaa, Tšekkiä, Unkaria, Israelia ja Sveitsiä koskevien osioiden 5 kohta seuraavasti:
”5. Luetteloon sisällyttämisen kestoaika 30.6.2008.”
2) Poistetaan Unkaria koskevasta osiosta:
— kohdasta 3 sanat ”ja Skal”,
— kohdasta 4 sanat ”ja Skal (Unkarin toimisto)”.

L 358/121

L 358/122
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2383/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999—2003/2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/98 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän seuranta ja hallinto
edellyttävät asetuksen (EY) N:o 2366/98 5 artiklassa
tarkoitettuja uusia istutuksia koskevien tietojen jatkuvuutta. Tämän vuoksi komissiolle olisi ilmoitettava oliivipuiden lukumäärä myös markkinointivuosia 1998/1999
ja 1999/2000 edeltäviltä markkinointivuosilta.

(4)

Asetus (EY) N:o 2366/98 olisi muutettava vastaavasti.

(5)

Olisi säädettävä, että tätä asetusta sovelletaan 30 päivästä
marraskuuta 2002, jotta asetuksen (EY) N:o 2366/98 1
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa voitaisiin
pidentää jo kuluvana markkinointivuonna. Tämän
vuoksi olisi säädettävä, että asetus tulee voimaan
viipymättä.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rasvojen
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä syyskuuta 1966 annetun neuvoston asetuksen N:o
136/66/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1513/2001 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon tuen myöntämistä oliiviöljyn tuotannolle sekä
tuottajajärjestöille koskevista yleisistä säännöistä 17 päivänä
heinäkuuta 1984 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2261/84 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1639/98 (4), ja erityisesti sen 19 artiklan,

ottaa huomioon rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
annetun asetuksen 136/66/ETY muuttamisesta 20 päivänä
heinäkuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/
98 (5), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
1513/2001, ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Komission asetuksen (EY) N:o 2366/98 (6), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1249/2002 (7), 1 artiklassa säädetään, että kaikkien oliivinviljelijöiden on jätettävä ennen kunkin markkinointivuoden 1 päivää joulukuuta viljelyilmoitus. Asetuksen
(EY) N:o 2366/98 20 artiklan 1 kohdassa säädetään, että
tuottajaorganisaatioiden tai tapauksen mukaan niiden
liittojen on jätettävä asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ennen kunkin markkinointivuoden
1 päivää tammikuuta jäsentensä viljelyilmoitukset tai
niihin mahdollisesti tehdyt muutokset.

Eräillä oliivinviljelyalueilla kyseiset määräpäivät eivät
viljelyilmoitusten suuren lukumäärän, oliivitarhojen
rakennemuutokseen liittyvien toimien tai muiden erityisolosuhteiden vuoksi ole sopivimmat tarkastusten tekemisen kannalta. Tämän vuoksi on tarkastusten tehokkuuden lisäämiseksi eräillä alueilla tarpeen säätää, että
jäsenvaltiot voivat tietyissä rajoissa pidentää määräaikoja,
jotka koskevat viljelyilmoitusten toimivaltaiselle viranomaiselle jättämistä.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

172, 30.9.1966, s. 3025/66.
L 201, 26.7.2001, s. 4.
L 208, 3.8.1984, s. 3.
L 210, 28.7.1998, s. 38.
L 210, 28.7.1998, s. 32.
L 293, 31.10.1998, s. 50.
L 183, 12.7.2002, s. 5.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 2366/98 seuraavasti:
1) Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Asetuksen N:o 136/66/ETY 5 artiklassa tarkoitetun
oliiviöljyn tuotantotuen myöntämiseksi oliivinviljelijän on
jätettävä ennen kunkin markkinointivuoden 1 päivää joulukuuta viljelyilmoitus tuotannossa olevista oliivipuista ja sen
markkinointivuoden 1 päivänä marraskuuta hoitamiensa
oliivitarhojen tilanteesta, jonka osalta ilmoitus tehdään.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tarkastusten tehokkuuden lisäämiseksi eräillä alueilla siirtää ilmoitusten jättämisen
määräpäivää enintään kolmella kuukaudella.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi ennen
asianomaisen markkinointivuoden 1 päivää tammikuuta
kyseiset alueet, perustelut viljelyilmoitusten jättöpäivän
siirtämiselle ja vahvistettu uusi määräpäivä.”.
2) Korvataan 5 artiklan 4 kohta 4 ja 5 kohdalla seuraavasti:
”4.
jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi
ennen 31 päivää lokakuuta 2001 toimenpiteet, jotka on
toteutettu 2 ja 3 kohdan soveltamisen valvomiseksi ja seuraamusten asettamiseksi rikkojille.

31.12.2002
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5.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi
ennen asianomaisen markkinointivuoden 31 päivää lokakuuta niiden oliivipuiden lukumäärä, joiden osalta 2 artiklan
mukaisesti:
— on jätetty ilmoitus istutusaikeista,
— jäsenvaltio katsoo, että kyseessä ovat korvausistutukset,
— jäsenvaltio katsoo, että kyseessä ovat 4 artiklan mukaisesti hyväksytyssä ohjelmassa tehdyt istutukset,
— jäsenvaltio katsoo, että kyseessä ovat täydentävät istutukset, joita ei voida käyttää tuen perustana 31 päivän
lokakuuta 2001 jälkeen.
Markkinointivuosina 2000/2001 ja 2001/2002 ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava komissiolle ennen 28 päivää helmikuuta 2003.”

L 358/123

3) Korvataan 20 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Tuottajaorganisaatioiden tai tapauksen mukaan niiden
liittojen on toimitettava asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle ennen kunkin markkinointivuoden 1 päivää
tammikuuta jäsentensä viljelyilmoitukset tai niiden mahdolliset muutokset. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tarkastusten
tehokkuuden lisäämiseksi eräillä alueilla siirtää ilmoitusten
jättämisen määräpäivää enintään kolmella kuukaudella.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi ennen asianomaisen markkinointivuoden 1 päivää tammikuuta
kyseiset alueet, perustelut viljelyilmoitusten jättöpäivän
siirtämiselle ja vahvistettu uusi määräpäivä.”.
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 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

L 358/124
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2384/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2019/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä oliivitarhojen säilyttämisen osalta perinteisillä viljelyalueilla annetun asetuksen (ETY) N:o 2837/93
muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Aigeianmeren pienten saarten hyväksi 19 päivänä
heinäkuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2019/93 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 442/2002 (2), ja erityisesti sen 11 artiklan 2
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2837/93 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2813/94 (4), vahvistetaan kiinteän hehtaarituen myöntäminen oliivitarhojen säilyttämiseksi oliivipuun perinteisillä viljelyalueilla Aigeianmeren pienillä saarilla.
Asetuksen (ETY) N:o 2837/93 1 artiklan tukikelpoisuusedellytyksiin on syytä lisätä oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999—2003/
2004 30 päivänä lokakuuta 1998 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2366/98 (5), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1249/2002 (6),
24 artiklan 1 kohtaa vastaava edellytys, jossa määritellään oliiviöljyn tuotantotukeen oikeutetun oliivinviljelylohkon vähimmäiskoko.

(3)

Tämän vuoksi asetus (ETY) N:o 2837/93 on muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat rasvojen
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Lisätään asetuksen (ETY) N:o 2837/93 1 artiklaan alakohta
seuraavasti:
”e) joiden vähimmäiskoko vastaa komission asetuksen (EY)
N:o 2366/98 24 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan
säännösten mukaisesti vahvistettua alaa (*).
(*) EYVL L 293, 31.10.1998, s. 50.”.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

184, 27.7.1993, s. 1.
68, 12.3.2002, s. 4.
260, 19.10.1993, s. 5.
298, 19.11.1994, s. 24.
293, 31.10.1998, s. 50.
183, 12.7.2002, s. 5.
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L 358/125

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2385/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnin yhteisön
ennakkovalvonnan jatkamisesta ja muuttamisesta
suojatoimenpiteet tariffikiintiöinä ja arvon perusteella
perusteella kannettavina 8—30 prosentin lisätulleina.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
(4)

Komissio pani 28 päivänä maaliskuuta 2002 vireille 21
tuodun terästuotteen kanssa samankaltaisten tai suoraan
kilpailevien tuotteiden yhteisön tuottajiin kohdistuvaa
vakavaa vahinkoa tai sen uhkaa koskevan tutkimuksen.

(5)

Samana päivänä otettiin ennen tutkimuksen vireillepanoa kerättyjen ja tarkastettujen tietojen perusteella
käyttöön väliaikaiset toimenpiteet tutkimuksen kohteena
olevien 15 terästuotteen osalta.

(6)

Komissio otti asetuksella (EY) N:o 1694/2002 (7) käyttöön seitsemää asetuksen liitteessä I mainittua tuotetta
koskevat lopulliset suojatoimenpiteet asianomaisten
tariffikiintiöiden ylittävästä tuonnista maksettavina lisätulleina vahvistettuaan, että mainittujen tuotteiden
lisääntynyt tuonti oli aiheuttanut yhteisön tuottajille
vakavaa vahinkoa. Näiden tariffikiintiöiden käyttöä
voidaan tarkkailla päivittäin.

(7)

Komissio otti asetuksella (EY) N:o 1695/2002 (8) käyttöön taannehtivasti vaikuttavan valvontajärjestelmän liitteessä I mainittujen 14 tuotteen osalta vahvistettuaan,
että niiden lisääntynyt tuonti uhkasi aiheuttaa yhteisön
tuottajille vahinkoa ja katsottuaan järjestelmän käyttöönoton olevan yhteisön edun mukaista.

(8)

Edellä mainittujen suojatariffikiintiöiden tarkkailujärjestelmän ja taannehtivasti vaikuttavan valvontajärjestelmän
avulla saadaan tuonnin alkuperää koskevia tietoja vain
osasta yhteisön markkinoille tulevaa tuontia eikä niiden
avulla saada lainkaan kyseisen tuonnin hintatietoja. Niillä
ei myöskään saada tietoa tulevien kauppavirtojen rakenteesta.

(9)

Yhteisön ulkomaankaupan tilastoja ei ole saatavilla ajanjaksoilta, jotka vahvistettiin komission asetuksessa (EY)
N:o 1917/2000 (9), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1669/2001 (10).

ottaa huomioon tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 518/94 kumoamisesta 22 päivänä
joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3285/
94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 2474/2002 (2), ja erityisesti sen 11 artiklan,

ottaa huomioon tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä ja asetusten (ETY) N:o 1765/82,
(ETY) N:o 1766/82 ja (ETY) N:o 3420/83 kumoamisesta 7
päivänä maaliskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 519/94 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1138/98 (4), ja erityisesti sen 9 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavia komiteoita asiasta,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio otti asetuksella (EY) N:o 76/2002 (5) käyttöön
yhteisön ennakkotarkkailun tietyistä kolmansista maista
peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnissa. Kyseistä asetusta muutettiin komission asetuksella
(EY) N:o 1337/2002 (6) tarkkailun soveltamisalan laajentamiseksi.

(2)

Maaliskuun 6 päivänä 2002 tietyt jäsenvaltiot ilmoittivat
komissiolle, että tiettyjen terästuotteiden tuonnin kehityssuunnat näyttävät antavan aihetta suojatoimenpiteisiin, toimittivat tietoja, jotka sisälsivät asetuksen (EY) N:o
3285/94 10 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 519/94 8
artiklassa määriteltyihin perusteisiin perustuvan käytettävissä olevan näytön, ja pyysivät komissiota ottamaan
käyttöön väliaikaiset suojatoimenpiteet sekä panemaan
vireille suojatoimenpidetutkimuksen.

(3)

Yhdysvallat otti 20 päivänä maaliskuuta 2002 käyttöön
suurta joukkoa tuotuja terästuotteita koskevat lopulliset

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

319, 31.12.1994, s. 53.
286, 11.11.2000, s. 1.
67, 10.3.1994, s. 89.
159, 3.6.1998, s. 1.
16, 18.1.2002, s. 3.
195, 24.7.2002, s. 25.

(7) EYVL L 261, 28.9.2002, s. 1.
(8) EYVL L 261, 28.9.2002, s. 124.
(9) EYVL L 229, 9.9.2000, s. 14.
(10) EYVL L 224, 21.8.2001, s. 3.
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Liitteessä 1 mainittujen terästuotteiden tuontia koskevista käytettävissä olevista tuontitilastoista
kuitenkin ilmenee seuraavia suuntauksia, jotka uhkaavat aiheuttaa vahinkoa yhteisön tuottajille:
(tonnia)
Tuotetyyppi

1999

2000

2001

2002 (1) (6 kk)

10 818 943

13 641 836

13 916 538

6 058 977

Pitkät tuotteet

5 053 766

5 184 421

5 482 925

2 772 014

Putket

2 541 117

2 930 406

2 903 729

1 384 322

Levymäiset tuotteet

(1) Tällä hetkellä on käytettävissä ainoastaan vuoden 2002 ensimmäistä vuosipuoliskoa koskevia tietoja, joita voidaan tarkistaa.

(11)

(12)

Vaikka tuonti näyttääkin tiettyjen tuoteluokkien osalta
vähentyneen jonkin verran, täytyy muistaa, että joihinkin
terästuotteisiin sovellettiin EY:n väliaikaisia teräsalaa
koskevia suojatoimenpiteitä, joiden voimassaolo kattoi
osittain asianomaisen ajanjakson. Tämän lisäksi on
selvää, että kansainvälisen tilanteen vuoksi yhteisöön
suuntautuvien kauppavirtojen muutokset saattavat edelleen jatkua, koska maailman teräsmarkkinat ovet edelleen epävakaat ja monet maat ovat ottaneet käyttöön
suojatoimenpiteitä tai harkitsevat niiden käyttöön ottamista.

Sen jälkeen kun Yhdysvallat otti maaliskuussa 2002
käyttöön suurta joukkoa terästuotteita koskevat suojatoimenpiteet, Euroopan yhteisö ja useat muut maat (kuten
Bulgaria, Indonesia, Intia, Kanada, Kiina, Malesia,
Meksiko, Puola, Unkari ja Tšekki), joihin näiden sekä
maailman teräsmarkkinoilla aiemmin käyttöön otettujen
toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset kohdistuvat,
ovat itse asiassa panneet vireille eräitä terästuotteita
koskevat suojatoimenpidetutkimukset. Joissakin tapauksissa on jo otettu käyttöön lopulliset suojatoimenpiteet.
Näin ollen on selvää, että kansainvälisen teräskaupan
rakenne saattaa edelleen huomattavasti vaihdella ja
erityisesti saattaa esiintyä kaupan suuntautumista
yhteisön markkinoille, mikä aiheuttaisi vahinkoa
yhteisön tuottajille.

(14)

Tämän vuoksi yhteisön etu vaatii tiettyjen terästuotteiden tuonnin pitämistä edelleen yhteisön ennakkovalvonnassa sellaisten kehittyneiden tilastotietojen saamiseksi, joiden avulla tuonnin kehityssuuntauksia voidaan
analysoida nopeasti.

(15)

Komissio katsoo näin ollen, että ennakkovalvontaa olisi
jatkettava yhteisöön vietäväksi tarkoitettujen tiettyjen
terästuotteiden tuonnin osalta asetuksen (EY) N:o 3285/
94 11 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 519/94 9 artiklan
mukaisesti. Yhdysvaltain maaliskuussa 2002 käyttöön
ottamien teräsalaa koskevien suojatoimenpiteiden
voimassaoloaika huomioon ottaen järjestelmää on
tarpeen jatkaa maaliskuun 2005 loppuun asti.

(16)

Tarpeettomien rajoitusten välttämiseksi ja jotta rajojen
lähellä sijaitsevien yritysten toimintaa ei vaikeutettaisi
kohtuuttomasti, on tämän lisäksi suotavaa jättää pienten
määrien tuonti yhteisön ennakkovalvonnan soveltamisalan ulkopuolelle. Asetusta ei tämän vuoksi sovelleta
tuontiin, jonka nettopaino on korkeintaan 500 kilogrammaa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 76/2002 seuraavasti:
1) Lisätään 1 artiklan loppuun seuraava:
(13)

Samanaikaisesti
raakateräksen
tuotantotilastoista
ilmenee, että yhteisön raakateräksen tuotanto on vähentynyt vuosina 2000—2001 163,2 miljoonasta tonnista
158,5 miljoonaan tonniin ja vuoden 2002 yhdeksän
ensimmäisen kuukauden aikana 118,9 miljoonaan
tonniin. Myös yhteisön tuottajien työllisyys on alentunut
vuosina 2000—2001 276 700 henkilöstä 270 000
henkilöön (1) ja sen ennakoidaan alentuvan edelleen
vuonna 2002. Näiden taloudellisten indikaattorien kehityksen ja tuonnin suuntausten välillä on aito ja huomattava yhteys ja näin ollen katsotaan, että tuonnin suuntaukset uhkaavat aiheuttaa vahinkoa yhteisön tuottajille.

(1) Tiedot eivät ole vielä lopullisia ja niitä saatetaan muuttaa.

”3.
Tätä asetusta ei sovelleta tuontiin, jonka paino on
korkeintaan 500 kilogrammaa.”.
2) Poistetaan 6 artiklasta ilmaus ”31 päivään joulukuuta 2002”
ja korvataan se ilmauksella ”31 päivään maaliskuuta 2005”.

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

31.12.2002

FI
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Pascal LAMY

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2386/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Tässä asetuksessa vahvistettujen tukien määrien osalta
voidaan käyttää ennakkovahvistusta, sillä tulevien
kuukausien markkinatilannetta ei ole mahdollista vielä
varmuudella arvioida.

(5)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin
tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän
vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat
vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava suojatoimenpiteitä estämättä silti pitkän aikavälin
sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen
niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta
käytetään, on toimenpide, jolla kyseisten eri tavoitteiden
saavuttaminen mahdollistetaan.

(6)

On varmistettava jatkossakin varojen tiukka hallinnointi
ottaen huomioon menoarvot ja varojen saatavuus.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 680/2002 (2), ja erityisesti sen 27 artiklan
5 kohdan a alakohdan ja 15 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 1 ja 2
kohdan mukaisesti voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan
1 kohdan a, c, d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön
hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset
tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä mainittuina
tavaroina. Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen
kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden
vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän
vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1052/2002 (4), täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille olisi vahvistettava niitä asetuksen (EY) N:o
1260/2001 liitteessä I mainittuina tavaroina vietäessä
sovellettava tuen määrä.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
(2)

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan
mukaisesti tuen määrä on vahvistettava kuukausittain
100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 3 kohdassa
samoin kuin Uruguayn kierroksen monenvälisten
neuvottelujen osana tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen 11 artiklassa määrätään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A esitettyihin ja
asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY)
N:o 1260/2001 liitteessä V mainittuina tavaroina, sovellettavat
tuen määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä ilmoitetun
suuruisiksi.

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

178, 30.6.2001, s. 1.
104, 20.4.2002, s. 26.
177, 15.7.2000, s. 1.
160, 18.6.2002, s. 16.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

LIITE
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 30 päivänä joulukuuta 2002 annettuun komission asetukseen
Tuen määrä EUR/100 kg
Tuote

Valkoinen sokeri:

tuen ennakkovahvistusta
käytettäessä

muissa tapauksissa

44,17

44,17
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2387/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin
sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 12 artiklan 1 kohdan
mukaan yhteisössä tuotetulle ja kaseiiniksi muutetulle
rasvattomalle maidolle myönnetään tukea, jos tämä
maito ja tästä maidosta valmistettu kaseiini täyttävät
tietyt edellytykset.

(5)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle
myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2571/97 (5),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 635/2002 (6), sallitaan voin ja kerman toimittaminen alennettuun hintaan tiettyjä tavaroita valmistaville
laitoksille.

(6)

On varmistettava jatkossakin varojen tiukka hallinnointi
ottaen huomioon menoarviot ja varojen saatavuus.

(7)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut
lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 15 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 509/
2002 (2), ja erityisesti sen 31 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdan
mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan a—e ja g kohdassa
tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden ja
yhteisön markkinoiden hintojen ero voidaan kattaa vientituella. Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I
kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden
vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän
vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1052/2002 (4), määritellään tuotteet, joille olisi
vahvistettava niiden vientiin asetuksen (EY) N:o 1255/
1999 liitteessä lueteltuina tavaroina sovellettava tuen
määrä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan
ensimmäisen alakohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta on vahvistettava kullekin kuukaudelle.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 3 kohdassa
säädetään, että tuen määrän vahvistamiseksi on tarvittaessa otettava huomioon kaikissa jäsenvaltioissa mainitun asetuksen liitteessä A lueteltujen perustuotteiden
tai niihin rinnastettavien tuotteiden osalta sovellettava
tuotantotuki, avustukset tai muut vaikutukseltaan
vastaavat toimenpiteet kyseisen alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen säännösten mukaisesti.

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
79, 22.3.2002, s. 15.
177, 15.7.2000, s. 1.
160, 18.6.2002, s. 16.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1. Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A ja asetuksen
(EY) N:o 1255/1999 1 artiklassa tarkoitettuihin perustuotteisiin,
jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä lueteltuina tavaroina, sovellettavat vientituen määrät vahvistetaan liitteen mukaisesti.
2. Tuen määrää ei vahvisteta niille edellisessä kohdassa
tarkoitetuille tuotteille, joita ei mainita liitteessä.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.
(5) EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3.
(6) EYVL L 76, 25.3.2002, s. 9.
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L 358/131

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

LIITE
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 30 päivänä joulukuuta 2002 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

ex 0402 10 19

Tavaroiden kuvaus

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (TJ 2):
a) vietäessä CN-koodiin 3501 kuuluvia tavaroita
b) vietäessä muita tavaroita

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Tuen määrä

—
44,00

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus 26 painoprosenttia (TJ 3):
a) vietäessä TJ 3:n kaltaisina tuotteina voita tai kermaa sisältäviä tavaroita alennetulla hinnalla asetuksen (EY) N:o 2571/97 mukaisesti

64,27

b) vietäessä muita tavaroita

93,00

Voi, jossa on rasvaa 82 painoprosenttia (TJ 6):
a) vietäessä alennetulla hinnalla toimitettua voita tai kermaa sisältäviä tavaroita,
jotka on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 2571/97 annettujen edellytysten
mukaisesti

100,00

b) vietäessä CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvia tavaroita, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 40 painoprosenttia

192,25

c) vietäessä muita tavaroita

185,00

L 358/132
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2388/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta
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 13 artiklan
8 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

(3)

Korjauskerroin ja tuki on vahvistettava samaa menettelyä
noudattaen. Kerrointa voidaan muuttaa kahden vahvistamisen välisenä aikana,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

(1)

Viljojen tukeen sovellettava korjauskerroin vahvistetaan
komission asetuksessa (EY) N:o 2118/2002 (3).

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92, 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c
alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden, lukuun ottamatta
maltaita, ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellettava
korjauskerroin muutetaan liitteen mukaisesti.

(2)

Tällä hetkellä voimassa oleva viljojen tukeen sovellettava
korjauskerroin olisi muutettava tämän päivän cifhintojen ja cif-termiiniostohintojen perusteella ja ottaen
huomioon markkinoiden odotettavissa oleva kehitys.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.
(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.
(3) EYVL L 324, 29.11.2002, s. 48.
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LIITE
viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 2002 annettuun komission
asetukseen
(EUR/t)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Kuluva
1

1. jakso
2

2. jakso
3

3. jakso
4

4. jakso
5

5. jakso
6

6. jakso
7

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

—
—
—
A00
C03
A05
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–0,93
–20,00
0
—
–0,93
—
–0,93
—
0
—
—
—
–1,27
–1,19
–1,10
–1,01
–0,95
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–1,86
–20,00
0
—
–1,86
—
–1,86
—
0
—
—
—
–2,55
–2,38
–2,19
–2,03
–1,90
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–2,79
–20,00
0
—
–2,79
—
–2,79
—
0
—
—
—
–3,82
–3,57
–3,29
–3,04
–2,85
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–3,72
–20,00
0
—
–3,72
—
–3,72
—
0
—
—
—
–5,10
–4,76
–4,39
–4,05
–3,79
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna.
Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273, 16.10.2001, s. 6).
Muut määräpaikat:
C03 Sveitsi, Liechtenstein, Puola, Tšekin tasavalta, Slovakian tasavalta, Norja, Färsaaret, Islanti, Venäjä, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina,
Kroatia, Slovenia, entisen Jugoslavian alue pois lukien Slovenia, Kroatia ja Bosnia ja Hertsegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia,
Georgia, Azerbaidžan, Moldova, Ukraina, Kazakstan, Kirgisistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Marokko, Algeria, Tunisia, Libya,
Egypti, Malta, Kypros ja Turkki.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2389/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 680/2002 (2), ja erityisesti sen 27 artiklan
5 kohdan kolmannen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Valkoisen sokerin ja raakasokerin vientiin sovellettavat
tuet vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 2268/
2002 (3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
(EY) n:o 2121/2002 (4).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 2268/2002 mainittujen yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa

olevat vientituet olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien, asetuksen (EY) N:o 2268/2002 liitteessä vahvistettujen tuotteiden vientituet liitteessä esitettyjen määrien mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

178, 30.6.2001, s. 1.
104, 20.4.2002, s. 26.
347, 20.12.2002, s. 9.
325, 30.11.2002, s. 3.
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LIITE
sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 2002 annettuun
komission asetukseen
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukien määrä

1701 11 90 9100

A00

EUR/100 kg

40,80 (1)

1701 11 90 9910

A00

EUR/100 kg

40,80 (1)

1701 12 90 9100

A00

EUR/100 kg

40,80 (1)

1701 12 90 9910

A00

EUR/100 kg

40,80 (1)

1701 91 00 9000

A00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

0,4435

1701 99 10 9100

A00

EUR/100 kg

44,35

1701 99 10 9910

A00

EUR/100 kg

44,35

1701 99 10 9950

A00

EUR/100 kg

44,35

1701 99 90 9100

A00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

0,4435

(1) Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuotto on 92 %. Jos viedyn raakasokerin tuotto poikkeaa 92 %:sta, sovellettavan tuen
määrä lasketaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti.

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L
366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.
Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273,
16.10.2001, s. 6).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2390/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tuotteiden tuen perusmäärä vastaa yhtä sadasosaa siitä
määrästä, joka saadaan ottaen huomioon muilla kuin
alijäämäalueilla sen kuukauden aikana, jolle perusmäärä
on vahvistettu, voimassa oleva valkoisen sokerin interventiohinnan ja maailmanmarkkinoilla todettujen valkoisen sokerin noteerausten tai hintojen välinen erotus,
sekä ottaen huomioon tarve saavuttaa tasapaino kolmansiin maihin jalostettuina tavaroina vietäväksi tarkoitettujen yhteisön perustuotteiden käytön ja näiden maiden
jalostusliikenteeseen hyväksyttyjen tuotteiden käytön
välillä.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 680/2002 (2), ja erityisesti sen 27 artiklan
5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sokerialan vientitukien myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 7 päivänä syyskuuta
1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2135/95 (3)
3 artiklan mukaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1
artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen vietyjen
tuotteiden tuki sadalta kilogrammalta vastaa sakkaroosipitoisuudella, johon on tarvittaessa lisätty sakkaroosiksi
muunnettujen muiden sokerien pitoisuus, kerrottua
perusmäärää. Tämä kyseisen tuotteen todettu sakkaroosipitoisuus määritetään asetuksen (EY) N:o 2135/95 3
artiklassa.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 3 kohdan
mukaan sellaisenaan vietyä sorboosia koskevan tuen
perusmäärä vastaa tuen perusmäärää, josta on vähennetty neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen
kemianteollisuudessa käytettävien sokerialan tuotteiden
tuotantotuen myöntämisen osalta 27 päivänä kesäkuuta
2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1265/
2001 (4) mukaisesti jälkimmäisen asetuksen liitteessä
luetelluille tuotteille voimassa olevan tuotantotuen sadasosa.

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

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 4 kohdan
mukaan perusmäärän soveltaminen voidaan rajoittaa
tiettyihin mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d
alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla
voidaan säätää tuesta mainitun asetuksen 1 artiklan 1
kohdan f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden
vientiin sellaisenaan; tuen taso on määritettävä sadalta
kilogrammalta kuiva-ainetta, ottaen erityisesti huomioon
CN-koodiin 1702 30 91 kuuluvien tuotteiden vientiin
sovellettava tuki, asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1
artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden
vientiin sovellettava tuki sekä suunniteltuun vientiin liittyvät taloudelliset näkökohdat. Mainitun 1 kohdan f ja g
alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuki myönnetään
ainoastaan tuotteille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o
2135/95 5 artiklassa esitetyt edellytykset, ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuki myönnetään
ainoastaan tuotteille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o
2135/95 6 artiklassa esitetyt edellytykset.

(7)

Edellä tarkoitetut tuet on vahvistettava kuukausittain.
Tukia voidaan muuttaa muuna aikana.

(8)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta
seuraa, että kyseisten tuotteiden tuet olisi vahvistettava
tämän asetuksen liitteessä esitettyjen määrien mukaisiksi.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa
tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden
noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön
hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

(4)

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 1 kohdan
mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d
alakohdassa tarkoitettujen muiden sellaisenaan vietyjen
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

178, 30.6.2001, s. 1.
104, 20.4.2002, s. 26.
214, 8.9.1995, s. 16.
178, 30.6.2001, s. 63.
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen, sellaisenaan
vietävien tuotteiden vientiin myönnettävät tuet vahvistetaan liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE
siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 30
päivänä joulukuuta 2002 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg kuiva-ainetta
EUR/100 kg kuiva-ainetta
EUR/100 kg kuiva-ainetta

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino
EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino
EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

Tuen määrä

44,35 (2)
44,35 (2)
84,27 (4)
0,4435 (1)
44,35 (2)
0,4435 (1)
0,4435 (1)
0,4435 (1) (3)
44,35 (2)
0,4435 (1)

(1) Perusmäärää ei sovelleta siirappeihin, joiden puhtausaste on alle 85 prosenttia (asetus (EY) N:o 2135/95). Sakkaroosipitoisuus määritetään
asetuksen (EY) N:o 2135/95 3 artiklan mukaisesti.
(2) Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 5 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.
(3) Perusmäärää ei voida soveltaa asetuksen (ETY) N:o 3513/92 (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12) liitteen 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen.
(4) Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 6 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L
366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.
Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273,
16.10.2001, s. 6).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2391/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 9 artiklassa säädetään,
että valkoisen sokerin tuotantotuki on vahvistettava
kuukausittain kunkin kuukauden 1 päivänä alkaviksi
kausiksi. Sitä voidaan muuttaa ennen määräajan päättymistä, jos yhteisön sokerinhinnat ja/tai maailmanmarkkinahinnat muuttuvat merkittävästi. Edellä mainittujen
säännösten soveltamisesta seuraa, että tuotantotuki olisi
vahvistettava 1 artiklan mukaiseksi ja mainitussa artiklassa esitetyksi kaudeksi.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 2 kohdan a ja
b alakohdassa tarkoitetun valkoisen sokerin ja raakasokerin määritelmän muuttamisen vuoksi lisättyä makutai väriainetta tai muita aineita sisältäviä sokereita ei enää
pidetä näihin määritelmiin sisältyvinä ja niitä on sen
vuoksi pidettävä ”muina sokereina” Asetuksen (EY) N:o
1265/2001 1 artiklan mukaan ne ovat kuitenkin perustuotteina oikeutettuja tuotantotukeen. Näihin tuotteisiin
sovellettavan tuotantotuen vahvistamiseksi olisi sen
vuoksi säädettävä niiden sakkaroosipitoisuuteen perustuvasta laskentamenetelmästä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 680/2002 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan 5
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 7 artiklan 3 kohdassa
säädetään, että jossain perustamissopimuksen 23 artiklan
2 kohdassa tarkoitetuista tilanteista oleville ja tiettyjen
kemianteollisuuden tuotteiden valmistuksessa käytettäville 1 artiklan 1 kohdan a ja f alakohdassa tarkoitetuille
tuotteille, saman kohdan d alakohdassa tarkoitetuille
siirapeille sekä CN-koodiin 1702 50 00 kuuluvalle
kemiallisesti puhtaalle fruktoosille (levuloosille), silloin
kun se on välituote, voidaan päättää myöntää tuotantotukia.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen
kemianteollisuudessa käytettävien sokerialan tuotteiden
tuotantotuen myöntämisen osalta 27 päivänä kesäkuuta
2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1265/
2001 (3) määritetään säännöt tuotantotukien vahvistamiseksi sekä ne kemialliset tuotteet, joille voidaan myöntää
tuotantotukea niiden valmistuksessa käytettävien
kyseisten perustuotteiden osalta. Asetuksen (EY) N:o
1265/2001 5, 6 ja 7 artiklassa säädetään, että voimassa
oleva raakasokerin, sakkaroosisiirappien ja sellaisenaan
olevan isoglukoosin tuotantotuki lasketaan valkoiselle
sokerille vahvistetun tuen perusteella kullekin perustuotteelle ominaisten edellytysten mukaisesti.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 4 artiklassa tarkoitetun valkoisen sokerin tuotantotuki vahvistetaan 40,610 EUR/
100 kg:ksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 104, 20.4.2002, s. 26.
(3) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 63.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2392/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1249/96 vahvistetaan asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vilja-alan tuontitullien osalta.

(4)

Tuontitulleja sovelletaan uusien tullien vahvistamisen
voimaantuloon asti. Ne jäävät myös voimaan, jos seuraavaa kausittaista vahvistamista edeltävien kahden
viikon aikana ei ole käytettävissä asetuksen (EY) N:o
1249/96 liitteessä II tarkoitetun viitepörssin noteerausta.

(5)

Tuontitullijärjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi
olisi tullien laskemisessa käytettävä kelluvien valuuttojen
osalta viiteajanjakson aikana edustavia markkinakursseja.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 soveltamisesta seuraa, että
tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

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),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1249/96 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1900/2002 (4), ja erityisesti sen
2 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklassa säädetään,
että tuotaessa mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita kannetaan yhteisen tullitariffin mukaiset
tullit. Kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta tuontitulli on kuitenkin yhtä suuri kuin
näiden tuotteiden interventiohinta tuonnin tapahtuessa
korotettuna 55 prosentilla, josta on vähennetty kyseessä
olevaan toimitukseen sovellettava cif-tuotantohinta.
Tuontitulli ei saa kuitenkaan ylittää yhteisen tullitariffin
mukaista tullimaksua.
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 3 kohdan
mukaan cif-tuontihinnat lasketaan kyseessä olevan tuotteen edustavien maailmanmarkkinahintojen perusteella.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuontitullit vilja-alalla vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II annettujen tekijöiden perusteella.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
161, 29.6.1996, s. 125.
287, 25.10.2002, s. 15.
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LIITE I
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuontitullit

CN-koodi

1001 10 00

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (2)
(EUR/t)

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen (1)

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja (3)

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1002 00 00

Ruis

22,77

1003 00 10

Ohra, siemenvilja

22,77

1003 00 90

Ohra, muu kuin siemenvilja (4)

22,77

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

40,60

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (5)

40,60

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

22,77

(1) Sellaisen durumvehnän osalta, joka ei vastaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 liitteessä I tarkoitettua keskilaatuisen durumvehnän vähimmäislaatua, sovelletaan heikkolaatuiselle
tavalliselle vehnälle vahvistettua tullia.
(2) Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi
tullinalennuksesta, joka on:
— 3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai
— 2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren
puoleisella rannikolla.
(3) Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 14 EUR tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset
täyttyvät.
(4) Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 8 EUR tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset
täyttyvät.
(5) Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset
täyttyvät.
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LIITE II
Tullien laskentatekijät
(13.12.2002 ja 27.12.2002 välisenä aikana)
1. Vahvistamispäivää edeltävien kahden viikon keskiarvot:
Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (*)

US barley 2

142,90

137,38

124,61

92,03

216,02 (**)

206,02 (**)

119,79 (**)

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

38,14

24,08

22,59

13,95

—

—

—

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

—

—

—

—

—

—

—

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

Noteeraus (EUR/t)

(*) Vähennys 10 EUR/t (”discount”) (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan ensimmäinen kappale).
(**) Fob Duluth.

2. Maksut: Meksikonlahti—Rotterdam: 14,78 EUR/t; Suuret järvet—Rotterdam: 23,61 EUR/t.
3. Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA NEUVOSTO

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 21 päivänä marraskuuta 2002,
Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta, tehty Euroopan unionin
solidaarisuusrahaston rahoituksesta täydentäen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta 7
päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 3 kohdan mukaisesti
(2002/1010/EY)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta täydentäen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
välisen toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 3 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 (2),
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Eräissä jäsenvaltioissa ja liittymisneuvotteluihin osallistuvissa ehdokasmaissa elokuussa ja syyskuussa
2002 tapahtuneiden tuhoisien tulvien vuoksi Euroopan unioni on päättänyt perustaa suuronnettomuuksien varalta Euroopan unionin solidaarisuusrahaston.

(2)

Marraskuun 7 päivänä 2002 tehdyn toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan
ottaa käyttöön vuosittain enintään miljardi euroa.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 on erikseen säännös, jonka nojalla rahaston varoja voidaan ottaa
käyttöön taannehtivasti tämän vuoden elokuun alun jälkeisten katastrofien aiheuttamien vahinkojen
korjaamiseen.

(4)

Asianomaiset maat ovat toimittaneet komissiolle arvionsa vuoden 2002 elo- ja syyskuisten tulvien
aiheuttamista vahingoista,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2002 otetaan käyttöön Euroopan unionin
solidaarisuusrahaston varoja 728 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina.
(1) EYVL C 283, 20.11.2002, s. 1.
(2) EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.
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2 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja
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EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 19 päivänä joulukuuta 2002,
vuonna 2003 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä
(EKP/2002/12)
(2002/1011/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan keskuspankilla (EKP) on yksinoikeus hyväksyä euron käyttöön ottaneissa jäsenvaltioissa
(rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot) 1 päivästä tammikuuta 1999 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrä.

(2)

Rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot ovat toimittaneet EKP:n hyväksyttäväksi arvionsa vuonna 2003
liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden määrästä, ja arvioon on liitetty selitys arviointiperiaatteesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Vuonna 2003 liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden määrän hyväksyminen
EKP hyväksyy rahaliittoon osallistuvissa jäsenvaltioissa vuonna 2003 liikkeeseen laskettavien metallirahojen
määrän seuraavan taulukon mukaisesti:
(miljoonina euroina)
Vuonna 2003 liikkeeseen laskettavat käyttöön tarkoitetut metallirahat ja liikkeeseen laskettavat
keräilymetallirahat (ei tarkoitettu käytettäväksi maksuvälineenä)

Belgia

246,9

Saksa

1 475,0

Kreikka

116,4

Espanja

939,0

Ranska

67,5

Irlanti

100,6

Italia

115,6

Luxemburg

150,0

Alankomaat

85,0

Itävalta

116,0

Portugali

278,0

Suomi

300,0
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2 artikla
Loppusäännös
Tämä päätös osoitetaan rahaliittoon osallistuville jäsenvaltioille.
Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 19 päivänä joulukuuta 2002.
EKP:n puheenjohtaja
Willem F. DUISENBERG

