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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 32/2003,
annettu 9 päivänä tammikuuta 2003,
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 10 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä tammikuuta 2003.
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 9 päivänä tammikuuta 2003 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi ( )

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
204
212
624
999

85,9
57,8
83,5
154,7
95,5

0707 00 05

052
999

126,7
126,7

0709 10 00

220
999

91,4
91,4

0709 90 70

052
204
999

113,7
137,7
125,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
999

45,6
57,9
48,3
50,6

0805 20 10

204
999

68,9
68,9

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

052
204
999

66,7
78,2
72,5

0805 50 10

052
600
999

76,2
66,6
71,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

40,7
98,2
99,3
109,6
86,9

0808 20 50

052
400
720
999

124,8
115,2
48,6
96,2

1

(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 33/2003,
annettu 9 päivänä tammikuuta 2003,
tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 27 päivänä toukokuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 936/97 (1),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1524/2002 (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 4 ja 5 artiklassa säädetään
saman asetuksen 2 artiklan f alakohdan tarkoittamien
lihojen tuontilupahakemusten ja niiden myöntämisen
ehdot.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa
vahvistetaan sellaisen Amerikan yhdysvalloista ja Kanadasta peräisin ja lähtöisin olevan korkealaatuisen
tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan, jota
voidaan 1 päivästä heinäkuuta 2002 30 päivään kesäkuuta 2003 tuoda erityisin edellytyksin, määräksi
11 500 tonnia.

(3)

On otettava huomioon, että tässä asetuksessa säädettyjä
tuontilupia voidaan käyttää niiden koko voimassaoloajan
vain, jollei olemassa olevista eläinlääkinnällisistä järjestelyistä muuta johdu,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1. Jokainen 1—5 päivänä tammikuuta 2003 esitetty
asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettua
korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa
koskeva tuontilupahakemus hyväksytään kokonaisuudessaan.
2. Asetuksen (EY) N:o 936/97 5 artiklan mukaisesti saa
7 133,594 tonnista jättää lupahakemuksia helmikuuta 2003
viiden ensimmäisen päivän ajan.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä tammikuuta 2003.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10.
(2) EYVL L 229, 27.8.2002, s. 7.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 34/2003,
annettu 9 päivänä tammikuuta 2003,
ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 901/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen
vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o
1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne
tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen
suuruinen tai sitä alhaisempi.

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 tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1163/2002 (4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1324/2002 (5)
ja erityisesti sen 4 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Kaikkiin kolmansiin maihin, lukuun ottamatta Amerikan
yhdysvaltoja, Kanadaa, Viroa ja Latviaa, vietävän ohran
vientitukea ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu
on avattu komission asetuksella (EY) N:o 901/2002 (6),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
1230/2002 (7).
Asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklassa säädetään, että
komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu
määrä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 901/2002 tarkoittaman tarjouskilpailun
puitteissa 3. ja 9. tammikuuta 2003 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta ohran enimmäisvientitueksi vahvistetaan
12,00 EUR tonnia kohti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä tammikuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
170, 29.6.2002, s. 46.
194, 23.7.2002, s. 26.
142, 31.5.2002, s. 17.
180, 10.7.2002, s. 3.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 35/2003,
annettu 9 päivänä tammikuuta 2003,
asetuksessa (EY) N:o 900/2002 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklan mukaan komissio
voi toimitettujen tarjousten perusteella asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa
säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista
vahvistaa enimmäistukea.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt 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),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1163/2002 (4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1324/2002 (5),
ja erityisesti sen 7 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kaikkiin kolmansiin maihin, lukuun ottamatta Unkaria,
Viroa, Liettuaa ja Latviaa, vietävän rukiin vientitukea ja/
tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu
komission asetuksella (EY) N:o 900/2002 (6), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2330/2002 (7).

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta,
jotka on toimitettu 3. ja 9. tammikuuta 2003 välisenä aikana
osana asetuksessa (EY) N:o 900/2002 tarkoitettua rukiin vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä tammikuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
170, 29.6.2002, s. 46.
194, 23.7.2002, s. 26.
142, 31.5.2002, s. 14.
349, 24.12.2002, s. 18.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 36/2003,
annettu 9 päivänä tammikuuta 2003,
tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun
tarjouskilpailun osana
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o
1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne
tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen
suuruinen tai sitä alhaisempi.

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 tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1163/2001 (4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1324/2002 (5),
ja erityisesti sen 4 artiklan,

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu
määrä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Kaikkiin kolmansiin maihin, lukuun ottamatta Puolaa,
Viroa, Liettuaa ja Latviaa, vietävän tavallisen vehnän
vientitukea koskeva tarjouskilpailu on avattu komission
asetuksella (EY) N:o 899/2002 (6), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2331/2002 (7).
Asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklassa säädetään, että
komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 899/2002 tarkoittaman tarjouskilpailun
puitteissa 3. ja 9. tammikuuta 2003 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta tavallisen vehnän enimmäisvientitueksi
vahvistetaan 8,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä tammikuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
170, 29.6.2002, s. 46.
194, 23.7.2002, s. 26.
142, 31.5.2002, s. 11.
349, 24.12.2002, s. 19.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 37/2003,
annettu 9 päivänä tammikuuta 2003,
viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden
erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden
tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(5)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa. Sitä voidaan
muuttaa muuna aikana.

(6)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta viljaalan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden
tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä mainitun suuruiseksi.

(7)

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 13 artiklan
2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92
nitun asetuksen 1 artiklassa
maailmanmarkkinahintojen tai
tuotteiden yhteisön hintojen
korvata vientituella.

13 artiklan mukaan maitarkoitettujen tuotteiden
-noteerausten ja kyseisten
välinen erotus voidaan

Tuet on vahvistettava ottaen huomioon neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista
tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien
myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 1163/2002 (4), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1324/2002 (5), 1 artiklassa tarkoitetut tekijät.
Vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja
karkeisiin jauhoihin sovellettava tuki on laskettava ottaen
huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava
viljamäärä. Nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY)
N:o 1501/95.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan a, b ja c kohdassa
tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden, maltaita lukuun
ottamatta, vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä tammikuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
170, 29.6.2002, s. 46.
194, 23.7.2002, s. 26.
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LIITE
viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien
vahvistamisesta 9 päivänä tammikuuta 2003 annettuun komission asetukseen
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

10,25

1001 10 00 9400

—

EUR/t

—

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

9,50

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

8,75

1001 90 99 9000

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

8,25

1002 00 00 9000

C06

EUR/t

0

1101 00 15 9190

—

EUR/t

—

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

C07

EUR/t

0

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500

C01

EUR/t

24,75

1004 00 00 9400

C06

EUR/t

0

1102 10 00 9700

C01

EUR/t

19,50

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1103 11 10 9200

C06

EUR/t

0 (1)

C06

EUR/t

0 (1)

1005 90 00 9000

C07

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9400

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

C06

EUR/t

0 (1)

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

11,00

1103 11 90 9800

( ) Tukea ei myönnetä, jos tuote sisältää puristettua jauhoa.
1

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1) sellaisena
kuin se on muutettuna.
Muut määräpaikat:
C01 Kaikki määräpaikat, Puola, Liettua, Viro, Latvia ja Unkari pois lukien.
C06 Kaikki määräpaikat, Liettua, Viro, Latvia ja Unkari pois lukien.
C07 Kaikki määräpaikat, Viro, Latvia ja Unkari pois lukien.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 38/2003,
annettu 9 päivänä tammikuuta 2003,
viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden
erityisvaatimukset voivat edellyttää korjauskertoimen
eriyttämistä määräpaikan mukaan,

(4)

korjauskerroin ja tuki on vahvistettava samaa menettelyä
noudattaen; kerrointa voidaan muuttaa kahden vahvistamisen välisenä aikana,

(5)

edellä mainituista säännöksistä seuraa, että korjauskerroin on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti, ja

(6)

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 13 artiklan
8 kohdan,
sekä katsoo, että
(1)

(2)

asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan 8 kohdan
nojalla lupahakemuksen jättöpäivänä sovellettavaa vientitukea on sovellettava hakemuksesta tämän luvan voimassaoloaikana toteutuvaan vientiin; tässä tapauksessa
tukeen on sovellettava korjauskerrointa,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista
koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien
toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta
1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1501/
95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1163/2002 (4), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1324/2002 (5), sallitaan
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevan korjauskertoimen vahvistaminen; tämä kerroin on laskettava ottaen
huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa
esitetyt tekijät,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
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 vahvistetaan liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä tammikuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
170, 29.6.2002, s. 46.
194, 23.7.2002, s. 26.
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LIITE
viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 9 päivänä tammikuuta 2003 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
–20,00
0
—
0
—
–0,93
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
–1,86
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
0
–20,00
0
—
0
—
–2,79
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–10,00
–20,00
0
—
–10,00
—
–3,72
—
0
—
—
—
–13,70
–12,80
–11,80
–10,90
–10,20
—
—
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 39/2003,
annettu 9 päivänä tammikuuta 2003,
melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

markkinoista. Tarjoushinnat, joiden ei voida katsoa edustavan markkinoiden todellista suuntausta, on myös
hylättävä.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
(5)

Jotta melassin vakiolaatua koskevat tiedot olisivat verrattavissa, tarjotun melassin laadun huomioon ottaen
hintoja on laskettava tai nostettava asetuksen (ETY) N:o
785/68 6 artiklan soveltamisesta saatujen tulosten
mukaisesti.

(6)

Edustava hinta voidaan jättää rajoitetuksi ajaksi poikkeuksellisesti muuttamatta, jos edellisessä edustavan
hinnan laskennassa perustana käytetty tarjoushinta ei ole
tullut komission tietoon ja jos saatavissa olevat tarjoushinnat, joiden ei voida katsoa edustavan markkinoiden
todellista suuntausta, aiheuttaisivat edustaviin hintoihin
äkillisiä ja huomattavia muutoksia.

(7)

Jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava
hinta eroavat toisistaan, tuonnille olisi vahvistettava
lisätulli asetuksen (EY) N:o 1422/95 3 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin. Jos tuontitullien kantaminen keskeytetään asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti,
näille tulleille olisi vahvistettava tietyt määrät.

(8)

Näiden säännösten soveltamisesta seuraa, että kyseisten
tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen
mukaisesti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

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),

ottaa huomioon melassin tuontia koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä sokerialalle ja asetuksen (ETY) N:o 785/68 muuttamisesta 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1422/95 (3) ja erityisesti sen 1 artiklan 2
kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1422/95 säädetään, että melassin
cif-tuontihinta, jäljempänä ’edustava hinta’, vahvistetaan
komission asetuksen (ETY) N:o 785/68 (4) mukaisesti.
Kyseinen hinta on vahvistettu edellä mainitun asetuksen
1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)

Melassin edustava hinta lasketaan yhteisön rajanylityspaikalla, joka on tässä tapauksessa Amsterdam. Tämän
hinnan laskennan on perustuttava maailmanmarkkinoiden edullisimpiin ostomahdollisuuksiin, jotka
määritellään vakiolaadun poikkeamiin mukautettujen
pörssikurssien tai markkinahintojen perusteella. Melassin
vakiolaatu määritetään asetuksessa (ETY) N:o 785/68.

(3)

(4)

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

Maailmanmarkkinoiden
edullisimpia
ostomahdollisuuksia määritettäessä on otettava huomioon kaikki
tiedot, jotka koskevat maailmanmarkkinoilla tehtyjä
tarjouksia, tärkeiden kolmansien maiden markkinoiden
hintoja ja kansainvälisessä kaupassa tehtyjä myyntitoimia, joista komissio on saanut tiedon joko jäsenvaltion tai omien kanaviensa kautta. Asetuksen (ETY) N:o
785/68 7 artiklan mukaisesti tämä määritys voi perustua
usean hinnan keskiarvoon siinä tapauksessa, että tämän
keskiarvon katsotaan edustavan markkinoiden todellista
suuntausta.

Tietoja ei oteta huomioon silloin, kun tavara ei ole
virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista, tai silloin,
kun tarjouksessa ilmoitettu hinta koskee ainoastaan
pientä määrää, joka ei anna edustavaa käsitystä
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

178, 30.6.2001, s. 1.
104, 20.4.2002, s. 26.
141, 24.6.1995, s. 12.
145, 27.6.1968, s. 12.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1422/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit liitteen mukaisesti.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 2003.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä tammikuuta 2003.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

LIITE
melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 9 päivänä
tammikuuta 2003 annettuun komission asetukseen
(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100
nettokilogrammalta kyseistä
tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta
kyseistä tuotetta

Tuontitulli 100 nettokilogrammalta
kyseistä tuotetta sillä perusteella
että tullien kantaminen
keskeytetään asetuksen (EY) N:o
1422/95 5 artiklan mukaisesti (2)

1703 10 00 (1)

8,18

—

0,03

1703 90 00 ( )

10,60

—

0

1

(1) Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.
(2) Tämä määrä korvaa, asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tuotteille vahvistetun yhteisen tullitariffin tullin.

10.1.2003
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 40/2003,
annettu 9 päivänä tammikuuta 2003,
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat
tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan
huomioon tarjousten ja yhden tai useamman edustavan
eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo
yhteisön satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta
siemenet on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia, joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun
tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen
vuoksi perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan
asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa
koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),
ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/
2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä
puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä
puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle,
josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen
suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan
puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
1486/2002 (4), 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 27,804 EUR/100 kg.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä tammikuuta 2003.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

148, 1.6.2001, s. 1.
148, 1.6.2001, s. 3.
210, 3.8.2001, s. 10.
223, 20.8.2002, s. 3.
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KOMISSION DIREKTIIVI 2003/1/EY,
annettu 6 päivänä tammikuuta 2003,
kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteen II mukauttamisesta tekniikan kehitykseen
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Olisi muutettava direktiivi 76/768/ETY vastaavasti.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(5)

Edellä tarkoitettujen riskiainesten erityisluonteen vuoksi
jäsenvaltioiden olisi voitava ryhtyä tässä direktiivissä
tarkoitettuihin toimenpiteisiin tarvitsematta odottaa tässä
säädettyä enimmäismääräaikaa.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisia valmisteita koskevien kaupan teknisten esteiden
poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista
tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon
mukaiset,

ottaa huomioon kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta
1976 annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/
34/EY (2), ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,
on kuullut kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden
tuotteiden kuin elintarvikkeiden tiedekomiteaa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivin 76/768/ETY liitteessä II oleva 419 kohta, joka
sisältää luettelot aineista, joita kosmeettiset tuotteet eivät
saa sisältää, muutetaan vastaamaan riskiaineksen käytön
kieltämisestä tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden vuoksi 30 päivänä heinäkuuta 1997 tehtyä
komission päätöstä 97/534/EY (3). Tämä päätös on
kumottu tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden
vuoksi riskin aiheuttavan aineksen käytöstä ja päätöksen
94/474/EY muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta 2000
tehdyllä komission päätöksellä 2000/418/EY (4). Ottaen
huomioon kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen
muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden tiedekomitean
(SCCNFP) lausunto on aiheellista muuttaa direktiivin 76/
768/ETY liitteessä II oleva 419 kohta vastaamaan tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden
ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä
22 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 999/2001 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 270/2002 (6).

(2)

Viittaus erikseen määriteltyihin riskiaineksiin, kuten ne
on esitetty asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V, olisi
sisällytettävä direktiivin 76/768/ETY liitteessä II olevaan
419 kohtaan.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 22 artiklan 1 kohdasta
seuraa kuitenkin, että kyseisen asetuksen liitteessä XI
olevan A osan säännöksiä sovelletaan siihen päivään
saakka, jolloin päätös tehdään ja josta alkaen asetuksen 8
artiklaa ja saman asetuksen liitettä V sovelletaan. Tämän
vuoksi direktiivin 76/768/ETY liitteessä II olevassa 419
kohdassa olisi viitattava myös asetuksen (EY) N:o 999/
2001 liitteessä XI olevaan A osaan.

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

262, 27.9.1976, s. 169.
102, 18.4.2002, s. 19.
216, 8.8.1997, s. 95.
158, 30.6.2000, s. 76.
147, 31.5.2001, s. 1.
45, 15.2.2002, s. 4.

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 76/768/ETY liite II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yhteisöön sijoittautuneet
valmistajat tai maahantuojat eivät viimeistään 15 päivän huhtikuuta 2003 jälkeen enää saata markkinoille mitään kosmeettisia
valmisteita, jotka eivät täytä tämän direktiivin vaatimuksia.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitettuja valmisteita ei viimeistään 15 päivän huhtikuuta 2003 jälkeen enää
myydä eikä toimiteta loppukäyttäjille.

3 artikla
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
viimeistään 15 päivän huhtikuuta 2003 jälkeen. Niiden on
ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
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4 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
5 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä tammikuuta 2003.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

LIITE
Korvataan neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteessä II olevassa 419 kohdassa oleva teksti
”a) seuraavien eläinten kallo, mukaan lukien aivot ja silmät, nielurisat ja selkäydin:
— yli 12 kuukauden ikäiset nautaeläimet,
— yli 12 kuukauden ikäiset lampaan- ja vuohensukuiset eläimet sekä sellaiset lampaan- ja vuohensukuiset
eläimet, joiden ikenistä on puhjennut pysyvä etuhammas;
b) lampaan- tai vuohensukuisten eläinten pernat ja pernoista saadut ainesosat.”
seuraavalla tekstillä:
”Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) No 999/2001 (*) 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta
päivämäärästä alkaen erikseen määritellyt riskiainekset, kuten ne on esitetty mainitun asetuksen liitteessä V, sekä
niistä saadut ainesosat.
Tarkoitettuun päivämäärään saakka asetuksen (EY) No 999/2001 liitteessä XI olevassa A osassa esitetyt ainekset ja
niistä saadut ainesosat.
(*) EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.”
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 23 päivänä joulukuuta 2002,
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 täytäntöönpanosta avointen työpaikkojen ja työhakemusten välittämisen osalta
(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5236)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/8/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Eures-verkostoa pitäisi tämän vuoksi vahvistaa ja lujittaa
keskeisenä välineenä liikkuvuuden seurannassa, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden tukemisessa sekä eurooppalaisten työmarkkinoiden yhdentämisessä ja kansalaisten
informoimisessa heidän kannaltaan merkittävästä
yhteisön lainsäädännöstä.

(6)

Ammatillista ja alueellista liikkuvuutta on tuettava Euroopan työllisyysstrategian mukaisesti, jotta voitaisiin
paremmin panna täytäntöön ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskeva komission toimintasuunnitelma (4) ja
samasta aiheesta 3 päivänä kesäkuuta 2002 annettu
neuvoston päätöslauselma (5).

(7)

Selkeyden vuoksi on suositeltavaa vahvistaa Euroopan
työnvälitysverkosto uudelleen määrittelemällä tarkemmin
sen kokoonpano, rakenne ja toiminnot. Tämä edellyttää
päätöksen 93/569/ETY kumoamista.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän teknisen komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta
yhteisön alueella 15 päivänä lokakuuta 1968 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2434/92 (2), ja
erityisesti sen 44 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Paljon on edistytty siitä, kun Euroopan työnvälitysverkosto Eures alun perin käynnistettiin komission
päätöksellä 93/569/ETY (3) neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1612/68 panemiseksi täytäntöön.
Verkostoa pitäisi nyt lujittaa vuodesta 1993 lähtien
saatujen kokemusten perusteella ja ottaen huomioon
Eures-toiminnan viimeaikainen kehitys ja tätä kehitystä
vahvistaen, ja verkosto pitäisi liittää täysipainoisesti
osaksi jäsenvaltioiden työnvälityspalvelujen toimintaa.
Vastuualueiden ja päätöksentekomenettelyjen nykyinen
jako olisi suunniteltava uudelleen.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
(3)

(4)

Ottaen huomioon Euroopan unionin tuleva laajentuminen unioniin liittyvissä maissa olisi kiinnitettävä
täysimääräisesti huomiota Eures-verkoston toteuttamiseen mutta varmistettava samalla, että järjestelmä on
edelleen tehokas ja hallittavissa.
Lisäksi olisi otettava huomioon kehittymässä olevien
tieto- ja viestintätekniikan välineiden tarjoamat mahdollisuudet kohentaa tarjottuja palveluja entisestään ja järkiperäistää niitä.

(1) EYVL L 257, 19.10.1968, s. 2.
(2) EYVL L 245, 26.8.1992, s. 1.
(3) EYVL L 274, 22.10.1993, s. 32.

1 artikla
Eures-verkosto
Komissio, jäsenvaltioiden työnvälityspalvelut ja niiden mahdolliset muut kansalliset yhteistyökumppanit perustavat eurooppalaisen palveluverkoston eli Eures-verkoston (Euroopan työnvälitysverkoston), jonka vastuulla on kehittää asetuksen (ETY) N:o
1612/68 II osassa säädettyä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä.
(4) KOM(2002) 72 lopullinen, 13.2.2002.
(5) EYVL C 162, 6.7.2002, s. 1.
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2 artikla
Tavoitteet
Eures-verkosto edistää asetuksen (ETY) N:o 1612/68 II osan
säännösten yhteensovitettua täytäntöönpanoa. Sillä tuetaan
Euroopan työllisyysstrategiaa ja edistetään Euroopan yhtenäismarkkinoiden lujittamista.
Eures-verkostolla pyritään työnhakijoiden, työntekijöiden ja
työnantajien hyödyksi edistämään erityisesti:
a) avoimien ja kaikkien ulottuvilla olevien eurooppalaisten
työmarkkinoiden kehittymistä;
b) avointen työpaikkojen ja työhakemusten kansainvälistä,
alueiden välistä ja rajojen yli tapahtuvaa vaihtoa;
c) avoimuutta ja tietojen vaihtoa eurooppalaisista työmarkkinoista, myös elinoloista ja koulutusmahdollisuuksista;
d) menetelmien ja indikaattorien kehittämistä tätä tarkoitusta
varten.
3 artikla
Kokoonpano
Eures-verkosto muodostuu seuraavista:
a) Eures-verkoston jäsenet, joiden on oltava jäsenvaltioiden
asetuksen (ETY) N:o 1612/68 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimeämiä asiantuntijayksiköitä, sekä kyseisen asetuksen
21, 22 ja 23 artiklan mukaisesti perustettu Euroopan koordinointitoimisto;
b) asetuksen (ETY) N:o 1612/68 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut Eures-yhteistyökumppanit eli:
i) jäsenvaltioiden alueelliset työnvälityspalvelut;
ii) raja-alueista vastaavat työnvälityspalvelut;
iii) erikoistuneet työnvälityspalvelut, jotka on annettu
komissiolle tiedoksi asetuksen (ETY) N:o 1612/68 17
artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Näihin ryhmiin kuuluvat Eures-verkoston jäsenten nimeämät
työntekijä- ja työnantajajärjestöt.
4 artikla
Euroopan koordinointitoimiston tehtävät
Komission työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosasto on
vastuussa Euroopan koordinointitoimiston hallinnasta.
Euroopan koordinointitoimisto (jäljempänä Eures-koordinointitoimisto) valvoo asetuksen (ETY) N:o 1612/68 II osan
säännösten noudattamista ja avustaa verkostoa sille kuuluvien
tehtävien toteuttamisessa.
Se eritoten:
a) analysoi alueellista ja ammatillista liikkuvuutta ja kehittää
yleisen toimintamallin liikkuvuuden alalla Euroopan työllisyysstrategian mukaisesti;
b) laatii johdonmukaisen yleisen toimintamallin ja sopivat
järjestelyt jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ja koordinoinnin edistämiseksi;
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c) hoitaa Eures-toiminnan yleisen seurannan ja arvioinnin
selvittääkseen, toteutetaanko se asetuksen (ETY) N:o 1612/
68 ja tämän päätöksen mukaisesti.

5 artikla
Eures-logo
Eures-kirjainlyhennettä voidaan käyttää yksinomaan Euresverkostossa tapahtuvasta toiminnasta. Siitä käytetään vakiologoa, jonka graafinen asu on määritetty.
Logo on rekisteröitävä yhteisön tavaramerkiksi sisämarkkinoilla
toimivassa yhdenmukaistamisvirastossa. Sitä voivat käyttää
Eures-verkoston jäsenet ja Eures-yhteistyökumppanit.

6 artikla
Korkean tason strategiaryhmä
Perustetaan Eures-verkoston jäsenten päälliköistä muodostuva
korkean tason strategiaryhmä, jonka puheenjohtajana on
komission edustaja. Ryhmä auttaa komissiota Eures-verkoston
kehittämisen edistämisessä ja valvonnassa.
Komissio kuulee korkean tason strategiaryhmää kysymyksistä,
jotka liittyvät tässä päätöksessä tarkoitettujen palvelujen ja
toimien strategiseen suunnitteluun, kehittämiseen, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin. Tämä koskee myös seuraavia:
a) Eures-peruskirja 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
b) Eures-suuntaviivat 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
c) komission vuosikertomuksen luonnos, joka laaditaan
asetuksen (ETY) N:o 1612/68 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
d) asetuksen (ETY) N:o 1612/68 19 artiklan 3 kohdassa edellytetty kertomus, jonka komissio antaa joka toinen vuosi
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle.
Euroopan työmarkkinajärjestöjen puheenjohtajat kutsutaan
ryhmän kokouksiin.
Ryhmä vahvistaa työskentelymenetelmänsä ja työjärjestyksensä.
Puheenjohtaja kutsuu sen koolle yleensä kaksi kertaa vuodessa.
Se antaa lausuntonsa yksinkertaisella enemmistöllä.
Eures-koordinointitoimisto huolehtii sihteeristöstä.

7 artikla
Työryhmä
Eures-koordinointitoimisto
perustaa
työryhmän,
joka
muodostuu Eures-vastaavista (Eures managers), joista kukin
edustaa yhtä Eures-verkoston jäsentä. Työryhmä auttaa Eureskoordinointitoimistoa Eures-toimintojen kehittämisessä, toteuttamisessa ja seurannassa. Eures-koordinointitoimiston on
kutsuttava Euroopan työmarkkinaosapuolten edustajia ja tarvittaessa muiden Eures-yhteistyökumppaneiden edustajia ja asiantuntijoita työryhmän kokouksiin.
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8 artikla
Eures-peruskirja
1.
Eures-koordinointitoimisto hyväksyy Eures-peruskirjan
asetuksen (ETY) N:o 1612/68 14 artiklan 2 kohdassa, 15
artiklan 2 kohdassa, 22 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa
sekä 23 artiklassa asetetun menettelyn mukaisesti kuultuaan
tämän päätöksen 6 artiklan nojalla perustettua korkean tason
strategiaryhmää.
2.
Sen periaatteen mukaisesti, että kaikkien jonkin Euresverkoston jäsenen ja yhteistyökumppanin julkaisemien avointen
työpaikkojen ja työhakemusten on oltava saatavilla kaikkialla
yhteisössä, Eures-peruskirjassa on erityisesti vahvistettava
a) niiden toimintojen kuvaukset, jotka Eures-verkoston
jäsenten ja yhteistyökumppaneiden on toteutettava; näihin
toimintoihin kuuluvat:
i) työnvälitystoiminta, johon sisältyy henkilökohtaista
neuvontaa ja opastusta asiakkaalle — niin työnhakijalle,
työntekijälle kuin työnantajallekin;
ii) kansainvälisen ja rajat ylittävän yhteistyön kehittäminen,
myös sosiaali- ja työvoimapalvelujen, työmarkkinaosapuolten ja muiden asiaan liittyvien laitosten kesken,
työmarkkinoiden toiminnan kohentamista ja niiden
yhdistämistä sekä liikkuvuuden lisäämistä silmällä
pitäen;
iii) koordinoidun seurannan ja arvioinnin edistäminen liikkuvuuden esteiden, ammattitaidon ylitarjonnan ja
ammattitaitovajeen sekä siirtolaisvirtojen aloilla;
b) Eures-järjestelmän toimintatavoitteet, sovellettavat laatustandardit sekä Eures-verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden velvoitteet, joihin kuuluvat:
i) avoimia työpaikkoja koskevien jäsenten tietokantojen
yhdistäminen Eures-verkoston avoimia työpaikkoja
koskevaan
tiedonvaihtojärjestelmään
myöhemmin
annettavaan määräaikaan mennessä;
ii) tiedot (esimerkiksi työmarkkinatiedot, elin- ja työoloja
koskevat tiedot, tarjottuja ja haettuja työpaikkoja
koskevat tiedot ja liikkuvuuden esteet), jotka niiden on
toimitettava asiakkailleen ja muille verkoston osille;
iii) Eures-henkilöstöltä vaadittava koulutus ja pätevyys sekä
virkamiesten vierailukäyntien järjestämistä ja eri tehtäviin asettamista koskevat edellytykset ja menettelyt;
iv) toimintasuunnitelmien laadinta, esittäminen Eures-koordinointitoimistolle ja toteuttaminen, myös rajat ylittäviä
Eures-toimintoja koskevat erityissäännöt;
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14, 15 ja 16 artiklan mukaisesti; tähän kuuluu myös
työpaikkoja ja Euroopan unionissa tarjolla olevia opiskelumahdollisuuksia koskevien tietojen sisällyttäminen ammatillista liikkuvuutta koskevan täyden palvelun tietopisteen
verkkosivuille.

9 artikla
Suuntaviivat ja toimintasuunnitelmat
1. Edellä 8 artiklan mukaisesti hyväksyttävän Eures-peruskirjan mukaisesti ja 6 artiklassa tarkoitetun Eures-verkoston
korkean tason strategiaryhmän kuulemisen jälkeen Eures-koordinointitoimisto laatii Eures-toiminnan suuntaviivat kolmeksi
vuodeksi.
Suuntaviivoihin on sisällyttävä yhteisön 4 kohdan mukaisesti
antamaa mahdollista taloudellista tukea koskevat edellytykset.
2. Eures-verkoston jäsenet esittävät suuntaviivojen perusteella suuntaviivojen kattamaa ajanjaksoa koskevat toimintasuunnitelmansa Eures-koordinointitoimistolle. Toimintasuunnitelmissa on täsmennettävä:
a) Eures-verkoston jäsenen verkoston puitteissa toteuttamat
tärkeimmät toimet, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 17 artiklassa säädetyt kansainväliset, rajat ylittävät ja alakohtaiset
toimet mukaan luettuina;
b) henkilö- ja taloudelliset resurssit, jotka on osoitettu
asetuksen (ETY) N:o 1612/68 II osan täytäntöönpanoon;
c) suunniteltujen toimien seuranta- ja arviointijärjestelyt,
komissiolle vuosittain lähetettävät tiedot mukaan luettuina.
Toimintasuunnitelmiin on lisäksi sisällyttävä arvio toimista ja
edellisellä kaudella tapahtuneesta edistymisestä.
3. Eures-koordinointitoimisto tutkii toimintasuunnitelmat ja
niiden täytäntöönpanosta lähetetyt tiedot arvioidakseen, ovatko
ne yhdenmukaiset suuntaviivojen ja asetuksen (ETY) N:o 1612/
68 II osan säännösten kanssa. Arvioinnin tulokset on analysoitava yhdessä Eures-verkoston jäsenten kanssa vuosittain
kyseisen asetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja ne on
sisällytettävä kyseisen asetuksen 19 artiklan 3 kohdassa edellytettyyn kertomukseen, jonka komissio antaa joka toinen vuosi
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle.
4. Komissio voi myöntää taloudellista tukea toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoon asiaan liittyviä talousarvioresursseja
koskevien sääntöjen mukaisesti.

v) jäsenille ja yhteistyökumppaneille asetettavat Eureslogon käyttöä koskevat vaatimukset;

10 artikla

vi) Eures-toimintojen seurantaa ja arviointia koskevat periaatteet;

Kumoaminen

c) menettelyt yhtenäisen järjestelmän ja yhteisten mallien
luomiseksi työmarkkinoita ja liikkuvuutta koskevien tietojen
vaihtoon Eures-verkostossa asetuksen (ETY) N:o 1612/68

Kumotaan päätös 93/569/ETY. Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen niihin toimintoihin, joita koskeva hakemus toimitettiin
ennen tämän päätöksen voimaantuloa.
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11 artikla
Soveltamispäivä
Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2003.
12 artikla
Osoitus
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Anna DIAMANTOPOULOU

Komission jäsen

