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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 450/2003,
annettu 27 päivänä helmikuuta 2003,
työvoimakustannusindeksistä
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

(5)

Tämä asetus on sopusoinnussa perustamissopimuksen 5
artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukainen.
Työvoimakustannuksia koskevat yhteiset tilastostandardit
voidaan saada aikaan vain yhteisön säädöksellä, koska
vain komissio voi sovittaa yhteen tarvittavan tilastotietojen yhdenmukaistamisen yhteisön tasolla, kun taas
jäsenvaltiot voivat järjestää tietojen keruun ja vertailukelpoisten työvoimakustannusindeksien laatimisen.

(6)

Yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 322/97 (5) vahvistetaan yleiset puitteet tässä asetuksessa tarkoitettujen
työvoimakustannusindeksien tuottamiselle.

(7)

Koska tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28
päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen
1999/468/EY (6) mukaisesti.

(8)

Neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (7) perustettua tilasto-ohjelmakomiteaa on kuultu mainitun
päätöksen 3 artiklan mukaisesti,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
lausunnon (2),
ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (3),
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (4),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Erilaiset tilastotiedot, joista työvoimakustannusindeksit
muodostavat olennaisen osan, ovat tärkeitä pyrittäessä
ymmärtämään inflaation kehittymistä ja työmarkkinoiden dynamiikkaa.

(2)

Euroopan yhteisö ja erityisesti sen talous-, työllisyys- ja
rahapolitiikasta vastaavat viranomaiset tarvitsevat
käyttöönsä säännöllisesti tuotettavia ja ajantasaisia
työvoimakustannusindeksejä
työvoimakustannusten
muutosten seuraamiseksi.

(3)

Talous- ja rahaliiton tilastovaatimuksia koskevassa
toimintasuunnitelmassa, jonka Euroopan komissio (Eurostat) on laatinut tiiviissä yhteistyössä Euroopan keskuspankin
kanssa,
pidetään
ensisijaisen
tärkeänä
oikeusperustan kehittämistä lyhyen aikavälin työvoimakustannustilastoja varten.

(4)

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

Kaikkia talouden aloja koskevien, kattavien yhteisötason
tietojen keräämisen hyötyjä olisi verrattava pienten ja
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) mahdollisuuksiin
ilmoittaa tietoja ja niille aiheutuvaan vastaustaakkaan.
EYVL C 304 E, 30.10.2001 s. 184.
EYVL C 48, 21.2.2002, s. 107.
EYVL C 295, 20.10.2001, s. 5.
Euroopan parlamentin lausunto, annettu 28. helmikuuta 2002
(EYVL C 293 E, 28.11.2002, s. 20), neuvoston yhteinen kanta,
vahvistettu 23. syyskuuta 2002 (EYVL C 269 E, 5.11.2002, s. 10) ja
Euroopan parlamentin päätös, tehty 18. joulukuuta 2002 (ei vielä
julkaistu virallisessa lehdessä).

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tavoite
Tämän asetuksen tavoitteena on luoda yhteiset puitteet vertailukelpoisten työvoimakustannusindeksien tuottamiselle, niitä
koskevien tietojen toimittamiselle ja indeksien arvioimiselle
yhteisössä. Jäsenvaltioiden on laskettava työvoimakustannusindeksit 4 artiklassa määritellyille toimialoille.
(5) EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.
(6) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(7) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.
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2 artikla

4 artikla

Määritelmät

Muuttujien jaottelu

1.
Työvoimakustannusindeksi
määritellään
Laspeyres’n
indeksinä, joka mittaa työvoimakustannuksia työtuntia kohti ja
joka on vuosittain ketjutettu ja perustuu toimialaluokituksen
kiinteään rakenteeseen NACE Rev. 1:n pääluokissa. NACE Rev.
1 on Euroopan yhteisöjen tilastollisesta toimialaluokituksesta 9
päivänä lokakuuta 1990 annetulla neuvoston asetuksella (ETY)
N:o 3037/90 (1) perustettu luokitus. NACE Rev. 1:n pääluokkien kiinteään rakenteeseen sisällytettävät lisäeriyttämiset on
määriteltävä 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Työvoimakustannusindeksin laskennassa käytettävä kaava määritellään tämän
asetuksen liitteessä.

1. Tiedot jaotellaan NACE Rev. 1:n pääluokkien toimialojen
mukaan ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen määriteltyjen, enintään NACE Rev. 1:n
kaksinumerotasojen tai kaksinumerotasoryhmien tasoille asti
tehtyjen lisäeriyttämisten mukaan ottaen huomioon myötävaikutus kokonaistyöllisyyteen ja työvoimakustannuksiin yhteisön
ja kansallisella tasolla. Työvoimakustannusindeksit lasketaan
erikseen seuraavasti määriteltyjen kolmen työvoimakustannusluokan osalta:

2.
Työvoimakustannuksilla tarkoitetaan neljännesvuosittaisia
työnantajalle työntekijöiden palkkaamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia.
Työvoimakustannuserät
ja
palkatun
henkilöstön kokonaismäärä määritellään ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 530/1999 täytäntöönpanosta työvoimakustannuksia koskevien tietojen määrittelyn ja toimittamisen osalta
27 päivänä heinäkuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 1726/1999 (2) liitteessä II olevien osien A ja D (kohdat D1,
D4 ja D5 ja niiden alakohdat lukuun ottamatta kohtia D2 ja
D3) mukaisesti.

b) palkat ja palkkiot, jotka määritellään asetuksen (EY) N:o
1726/1999 liitteessä II olevan D.11 kohdan mukaisesti;

3.
Tehtyjen työtuntien kokonaismäärä määritellään Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä
yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2223/96 (3) liitteessä A olevan 11 luvun
11.26—11.31 kohdan mukaisesti.
4.
Indeksin tekninen erittely, myös painorakenteen tarkistukset, voidaan määritellä uudelleen 12 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3 artikla
Soveltamisala
1.
Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin NACE Rev. 1:n pääluokissa C—O määriteltyihin toimialoihin.
2.
NACE Rev. 1:n pääluokissa L, M, N ja O määriteltyjen
toimialojen sisällyttämisestä tämän asetuksen soveltamisalaan
päätetään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen ja ottaen huomioon 10 artiklassa määritellyt toteutettavuustutkimukset.
3.
Työvoimakustannusindeksi edustaa kaikkia tilastoyksiköitä sellaisina kuin ne määritellään tilastoyksiköistä yhteisön
tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten 15
päivänä maaliskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa
(ETY) N:o 696/93 (4).
(1) EYVL L 293, 24.10.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 29/2002 (EYVL L 6,
10.1.2002, s. 3).
2
( ) EYVL L 203, 3.8.1999, s. 28.
(3) EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
359/2002 (EYVL L 58, 28.2.2002, s. 1).
(4) EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna
vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

a) työvoimakustannukset yhteensä;

c) työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä työnantajan maksamat
verot vähennettynä työnantajan saamilla tukipalkkioilla, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 1726/1999
liitteessä II olevan D.12 ja D.4 kohdan summalla, josta
vähennetään D.5 kohta.
2. Työvoiman kokonaiskustannusindeksi ilman lisäpalkkioita, jolloin niillä tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1726/1999
liitteessä II olevassa D.11112 kohdassa määriteltyjä lisäpalkkioita, lasketaan jaoteltuna toimialoittain, jotka määritellään 12
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja
perustuvat NACE Rev. 1 -luokitteluun, ottaen huomioon 10
artiklassa määritellyt toteutettavuustutkimukset.

5 artikla
Keruuväli ja takautuvat tiedot
1. Työvoimakustannusindeksiä koskevat tiedot kerätään
ensimmäisen kerran vuoden 2003 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä ja sen jälkeen kultakin vuosineljännekseltä (päättyen
kunakin vuonna 31 päivänä maaliskuuta, 30 päivänä kesäkuuta, 30 päivänä syyskuuta ja 31 päivänä joulukuuta).
2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön takautuvat tiedot
vuoden 1996 ensimmäisestä neljänneksestä vuoden 2002
viimeiseen neljännekseen. Takautuvat tiedot toimitetaan
kustakin NACE Rev. 1:n pääluokasta C—K sekä 4 artiklan 1
kohdassa mainituista työvoimakustannuksista.

6 artikla
Tulosten toimittaminen
1. Edellä 4 artiklassa tarkoitetut tiedot toimitetaan indeksilukuina. Indeksin laskennassa käytetyt painot, jotka määritellään
tämän asetuksen liitteessä, on saatettava julkaisuvalmiiksi
samaan aikaan.
Edellä 4 artiklassa tarkoitettujen tulosten toimittamisessa
noudatettava tekninen muoto ja tietoihin sovellettava tasoittamismenettely määritellään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen.
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2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän asetuksen 4 artiklassa säädetyn jaottelun mukaiset tiedot komissiolle (Eurostatille) 70 päivän kuluessa viitejakson päättymisestä. Toimitettaviin tietoihin on liitettävä metatiedot eli selitykset tietojen
muutoksiin, jotka johtuvat joko metodologisista tai teknisistä
muutoksista taikka muutoksista työmarkkinoilla.
3.
Edellä 5 artiklassa tarkoitetut takautuvat tiedot on toimitettava komissiolle (Eurostatille) yhdessä vuoden 2003 ensimmäistä vuosineljännestä koskevien tietojen kanssa.

7 artikla
Lähteet
Jäsenvaltiot voivat tuottaa tarvittavat arviot käyttämällä
jäljempänä määriteltyjä eri lähteiden yhdistelmiä soveltaen
hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamisen periaatetta:
a) tiedonkeruu, jossa tilastoyksiköiltä, jotka on määritelty
asetuksessa (ETY) N:o 696/93, pyydetään ajantasaisia, tarkkoja ja kattavia tietoja;
b) muut asianmukaiset lähteet, mukaan luettuna hallinnolliset
tiedot, jos ne ovat riittävän ajantasaisia ja merkityksellisiä;
c) asianmukaiset tilastolliset arviointimenetelmät.
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tietoja NACE Rev. 1:n pääluokkien L, M, N ja O osalta (3
artiklan 2 kohta) tai ilman lisäpalkkioita lasketun työvoiman
kokonaiskustannusindeksin jaottelua (4 artiklan 2 kohta).
2. Toteutettavuustutkimuksissa on otettava huomioon
tietojen keruusta saatavat hyödyt suhteessa siitä aiheutuviin
kustannuksiin ja yrityksille koituvaan taakkaan, minkä perusteella arvioidaan
a) miten 4 artiklan 1 kohdassa määritellyt neljännesvuosittaiset
työvoimakustannusindeksit ovat laskettavissa NACEpääluokkien L, M, N ja O osalta; ja
b) miten 4 artiklan 2 kohdassa määritelty työvoiman kokonaiskustannusindeksi ilman lisäpalkkioita on laskettavissa.
3. Toteutettavuustutkimuksiin osallistuvien jäsenvaltioiden
on toimitettava välikertomus saamistaan tuloksista komissiolle
31 päivään joulukuuta 2004 mennessä. Osallistuvien jäsenvaltioiden on toimitettava toteutettavuustutkimuksia koskeva
loppukertomus komissiolle 31 päivään joulukuuta 2005
mennessä.
4. Edellä olevan 2 kohdan a alakohtaa koskevissa toteutettavuustutkimuksissa on otettava huomioon yritystoiminnan
rakennetilastoista 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 58/97 (1) liitteissä
tarkoitettujen koetutkimusten tulokset.

8 artikla
Laatu
1.
Toimitettujen nykyisten ja takautuvien tietojen on
täytettävä erilliset laatuvaatimukset, jotka määritellään 12
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava vuodesta 2003 alkaen
komissiolle vuosittain laatuselvitys. Selvityksen sisältö määritellään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5. Toteutettavuustutkimusten tulosten perusteella 11 artiklan
h alakohdan mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden on
noudatettava asetuksen (EY) 322/97 10 artiklassa määriteltyä
kustannustehokkuuden periaatetta, myös siltä osin, että vastaajille aiheutuva vaivannäkö on vähennettävä pienimpään
mahdolliseen.
6. Toteutettavuustutkimusten tulosten perusteella 11 artiklan
h alakohdan mukaisesti toteutettavien toimenpiteiden on
mahdollistettava tietojen toimittaminen vuoden 2007 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä edellyttäen, että toteutettavuustutkimusten tulosten perusteella voidaan tuottaa riittävän laadukkaita tietoja kustannustehokkaasti.

9 artikla
Siirtymäkaudet ja poikkeukset

11 artikla

1.
Tämän asetuksen täytäntöönpanolle voidaan 12 artiklan 2
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen myöntää siirtymäkausi, joka on enintään kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Täytäntöönpanotoimenpiteet

2.
Komissio voi siirtymäkauden aikana myöntää poikkeuksia
tähän asetukseen, jos kansalliset tilastojärjestelmät edellyttävät
merkittäviä mukautuksia.

Tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä, mukaan luettuna taloudellisten ja teknisten muutosten
huomioon ottamiseksi tarvittavat toimenpiteet, päätetään 12
artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Nämä
toimenpiteet koskevat erityisesti seuraavaa:

10 artikla

a) 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti suoritettava kiinteään rakenteeseen tehtävien eriyttämisten määrittely;

Toteutettavuustutkimukset
1.
Komissio päättää 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen toteutettavuustutkimuksista, jotka erityisesti niiden jäsenvaltioiden on tehtävä, jotka eivät voi toimittaa

b) indeksin tekninen erittely (2 artikla);
(1) EYVL L 14, 17.1.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY, Euratom) N:o 2056/2002 (EYVL L 317,
21.11.2002, s. 1).
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c) NACE Rev. 1:n pääluokkien L, M, N ja O sisällyttäminen
asetuksen soveltamisalaan (3 artikla);
d) indeksien jaottelu toimialoittain (4 artikla);

13.3.2003

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon
mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

e) tulosten toimittamismuoto ja tietoihin sovellettava tasoittamismenettely (6 artikla);

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

f) toimitettuja nykyisiä ja takautuvia tietoja koskevat erilliset
laatukriteerit ja laatuselvitysten sisältö (8 artikla);

3.

g) siirtymäkausi (9 artikla);
h) toteutettavuustutkimukset ja niiden tulosten perusteella
tehtävät päätökset (10 artikla); ja
i) indeksin ketjutuksessa käytetty menetelmä (liite).
12 artikla
Menettely
1.
Komissiota avustaa päätöksen 89/382/ETY, Euratom 1
artiklalla perustettu tilasto-ohjelmakomitea.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
13 artikla
Kertomukset

Komissio antaa joka toinen vuosi Euroopan parlamentille ja
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta.
Kertomuksessa arvioidaan erityisesti toimitettujen työvoimakustannusindeksisarjoja koskevien tietojen ja toimitettujen takautuvien tietojen laatua.
Ensimmäinen kertomus annetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta tämän asetuksen voimaantuloa seuraavana vuonna. Se
koskee ainoastaan toimia, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet
tämän asetuksen täytäntöönpanon valmistelemiseksi.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 27 päivänä helmikuuta 2003.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

P. COX

M. CHRISOCHOÏDIS
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LIITE
Työvoimakustannusindeksin (LCI) laskennassa käytettävä kaava:
1) Määritelmät:
wit

= työntekijöiden työvoimakustannukset tehtyä työtuntia kohti toimialalla i ajanjaksolla t

hi

= työntekijöiden tekemät työtunnit toimialalla i ajanjaksolla t

t

Wij

= wij * hij = työntekijöiden työvoimakustannukset toimialalla i vuosijaksolla j

2) Laspeyres’n indeksin peruskaava, jota käytetään laskettaessa työvoimakustannusindeksi ajanjaksolla t perusjakson
ollessa j, määritellään seuraavasti:

3) Indeksin ketjutuksessa käytettävä menetelmä määritellään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
4) Asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut painot, joita käytetään indeksin laskennassa, ovat lausekkeen

arvoja, jossa Wij, i ja j on määritelty tämän liitteen 1 kohdassa. Näitä painoja olisi käytettävä indeksin laskennassa
kahden vuoden kuluessa siitä ajanjaksosta, johon ne viittaavat.
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 451/2003/EY,
tehty 27 päivänä helmikuuta 2003,
yhteisön koulutusalan Sokrates-toimintaohjelman toisesta vaiheesta tehdyn päätöksen N:o 253/
2000/EY muuttamisesta
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

(7)

Euroopan parlamentti on Sokrates-ohjelman toteuttamisesta 28 päivänä helmikuuta 2002 antamassaan
päätöslauselmassa ilmaissut huolensa pienten tukien
saajille aiheutuvista suhteettoman raskaista hallinnollisista menettelyistä varsinkin Comenius-toimen yhteydessä ja pyytänyt komissiota ehdottamaan lainsäädäntömuutoksia, jotka ovat tarpeen yhteisrahoitusvaatimuksen
poistamiseksi näiden tukien osalta.

(8)

Komissio sitoutui kirjassaan Komission uudistaminen —
Valkoinen kirja — Osa II — Toimintasuunnitelma parantamaan ja yksinkertaistamaan sisäisiä ja ulkoisia menettelyjään, jotka liittyvät muihin toimielimiin, jäsenvaltioihin
ja kansalaisiin.

(9)

Olisi yksinkertaistamis- ja suhteellisuusperiaatteiden
vastaista ottaa käyttöön uusi vaatimus, jonka mukaan
hajautettuihin toimintoihin kuuluviin hankkeisiin osallistuvien laitosten on pidettävä kirjaa palkkaamansa
henkilöstön hankkeiden toteuttamiseen antamasta työpanoksesta, ainoastaan siksi, että voidaan osoittaa, että
yhteisön tuki on yleensä enintään 75 prosenttia
hankkeen kokonaiskustannuksista.

(10)

Sen vuoksi on tarpeen muuttaa päätöksen N:o 253/
2000/EY liitteessä olevan IV osan B kohdan 2 kohdan
ensimmäisen alakohdan määräystä, jotta yhteisrahoitusvaatimuksen soveltamiseen saataisiin asianmukaista joustavuutta,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 149 ja 150 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
lausunnon (2),
ovat kuulleet alueiden komiteaa,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (3),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 253/
2000/EY (4) liitteessä olevan IV osan B kohdan 2 alakohdassa vahvistetaan, että yhteisön rahoitusosuus yhteisön
koulutusalan Sokrates- toimintaohjelmasta, jäljempänä
’ohjelma’, rahoitettavaksi valitun hankkeen kokonaiskustannuksista on yleensä enintään 75 prosenttia,
täydentäviä toimenpiteitä lukuun ottamatta.

(2)

Yhteisön Sokrates-toimintaohjelmasta 14 päivänä maaliskuuta 1995 tehdyssä Euroopan parlamentin ja
neuvoston päätöksessä N:o 819/95/EY (5) ei säädetä
yhteisrahoituksen vähimmäistasosta.

(3)

Ohjelman hajautettuihin toimintoihin kuuluvia hankkeita ei voida toteuttaa ilman merkittävää panosta, jonka
hankekumppanuuteen osallistuvat organisaatiot tuovat
hankkeeseen henkilöstönsä suorittaman työn ja infrastruktuuria tukevien toimien muodossa. Näille hankkeille
myönnettävästä yhteisön tuesta ei tueta tällaisen
henkilöstön työpanoksesta aiheutuvia kustannuksia,
mutta tuki voi kattaa enintään 100 prosenttia hankkeen
toteuttamisen yhteydessä aiheutuneista muista kustannuksista.

(4)

Hankkeiden kohderyhmänä ovat lähinnä pienet laitokset
kuten koulut ja aikuiskoulutuskeskukset, joiden hallintoresurssit ovat yleensä pienet.

(5)

Yhteisö ei ole aiemmin vaatinut hajautettuihin toimintoihin kuuluviin hankkeisiin osallistuvia laitoksia antamaan tietoja kustannuksista, jotka aiheutuvat laitosten
palkkaaman henkilöstön hankkeiden toteuttamiseen
antamasta työpanoksesta.

(6)

Ohjelman hajautettuihin toimintoihin kuuluville hankkeille yhteisön tukena myönnettävät rahamäärät ovat
pieniä, ja niiden keskiarvo vuonna 2000 oli 3 315
euroa.

(1) EYVL C 203 E, 27.8.2002, s. 133.
(2) EYVL C 241, 7.10.2002, s. 97.
(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3 päivänä syyskuuta 2002
(ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 27
päivänä helmikuuta 2003.
(4) EYVL L 28, 3.2.2000, s. 1.
(5) EYVL L 87, 20.4.1995, s. 10, päätös sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna päätöksellä N:o 68/2000/EY (EYVL L 10, 14.1.2000,
s. 1).

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla
Korvataan päätöksen N:o 253/2000/EY liitteessä olevan IV osan
B kohdan 2 alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
”Yleisenä periaatteena on, että yhteisön tukea myönnetään
tämän ohjelman mukaisiin hankkeisiin siten, että tuki
kattaa osittain kyseisten toimien toteuttamisen kannalta
välttämättömiksi arvioidut kustannukset enintään kolmen
vuoden ajan ja edellyttäen, että saavutettua edistystä arvioidaan säännöllisin väliajoin. Yhteisrahoitusperiaatteen
mukaisesti edunsaaja voi suorittaa osuutensa antamalla
käyttöön hankkeen toteuttamiseksi tarvittavan henkilöstön
ja/tai infrastruktuurin. Tukea voidaan myöntää etukäteen
asianomaiseen hankkeeseen liittyvien valmistelevien vierailujen mahdollistamiseksi.”
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2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä helmikuuta 2003.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

P. COX

M. CHRISOCHOÏDIS
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 452/2003,
annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003,
toimenpiteistä, joita yhteisö voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteiden tai tukien vastaisten toimenpiteiden ja suojatoimenpiteiden yhteisvaikutuksen yhteydessä,
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

taville tuottajille, jotka pyrkivät harjoittamaan vientiä
yhteisöön, ja se saattaa jopa estää näiltä pääsyn yhteisön
markkinoille.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

(6)

Sen vuoksi vientiä harjoittaville tuottajille, jotka pyrkivät
harjoittamaan vientiä yhteisöön, ei olisi aiheutettava
kohtuutonta rasitetta, ja niille olisi edelleen myönnettävä
pääsy yhteisön markkinoille.

(7)

Tämän vuoksi olisi varmistettava, että suojatoimenpiteiden ja polkumyynti- ja/tai tukien vastaisten toimenpiteiden tavoitteet voidaan saavuttaa eväämättä kyseisten
vientiä harjoittavien tuottajien pääsy yhteisön markkinoille.

(8)

Tämän vuoksi olisi otettava käyttöön erityissäännökset,
joiden avulla neuvosto ja komissio voivat sen asianmukaiseksi katsoessaan varmistaa, etteivät samaan tuotteeseen kohdistuvat polkumyynti- tai tukien vastaiset
toimenpiteet ja suojatoimenpiteet yhdessä johda tällaiseen vaikutukseen.

(9)

Vaikka voikin olla ennakoitavissa, että johonkin tuotteeseen sovelletaan samanaikaisesti sekä suojatullia että
polkumyynti- tai tukien vastaisia toimenpiteitä, ei voida
aina etukäteen määrittää, minä nimenomaisena ajankohtana päällekkäisyys syntyy. Tämän vuoksi neuvostolla ja
komissiolla olisi tällaisessa tilanteessa oltava mahdollisuus taata riittävä ennustettavuus ja oikeusvarmuus
kaikille asianomaisille toimijoille.

(10)

Neuvosto ja komissio voivat pitää aiheellisena muuttaa,
suspendoida tai kumota polkumyynti- ja/tai tukienvastaisia toimenpiteitä, säätää muutoin kannettavista polkumyynti- tai tasoitustulleista kokonaan tai osittain vapauttamisesta tai ottaa käyttöön muita erityistoimenpiteitä.
Polkumyynti- tai tukien vastaisten toimenpiteiden
suspendoiminen, muuttaminen tai niistä vapauttaminen
olisi myönnettävä ainoastaan määräajaksi.

(11)

Jollei toisin säädetä, tämän asetuksen nojalla toteutettavia
toimenpiteitä olisi sovellettava niiden voimaantulosta
alkaen, minkä vuoksi niiden perusteella ei olisi voitava
palauttaa ennen mainittua ajankohtaa kannettuja tulleja,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto on asetuksella (EY) N:o 384/96 (1) hyväksynyt
yhteiset säännöt polkumyynnillä muista kuin yhteisön
jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta.

(2)

Neuvosto on asetuksella (EY) N:o 2026/97 (2) hyväksynyt
yhteiset säännöt muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta.

(3)

Neuvosto on asetuksilla (EY) N:o 519/94 (3) ja (EY) N:o
3285/94 (4) hyväksynyt yhteiset säännöt suojatoimenpiteiden käyttöön ottamisesta tietyistä yhteisön ulkopuolisista maista tapahtuvalta tuonnilta suojautumiseksi.
Suojatoimenpiteet voidaan toteuttaa joko kaikkeen tuontiin tai ennalta määrätyn määrän ylittävään tuontiin
sovellettavina tariffitoimenpiteinä. Tällaisten suojatoimenpiteiden soveltaminen merkitsee, että tavarat
voidaan tuoda yhteisön markkinoille asianomaiset tullit
maksamalla.

(4)

Tiettyjen tavaroiden tuontiin voidaan soveltaa samanaikaisesti sekä polkumyyntitoimenpiteitä tai tukien
vastaisia toimenpiteitä että suojatoimenpiteitä. Ensiksi
mainittujen tarkoituksena on korjata epäterveistä kaupan
käytännöistä aiheutuvat markkinavääristymät, ja viimeksi
mainittujen tarkoituksena on suojautua huomattavasti
kasvaneelta tuonnilta.

(5)

Polkumyynti- tai tukien vastaisilla toimenpiteillä sekä
suojatoimenpiteillä saattaa kuitenkin olla yhteen ja
samaan tuotteeseen voimakkaampi yhteisvaikutus kuin
on aiottu tai suotavaa kaupan suojaamista koskeva
yhteisön politiikka ja tavoitteet huomioon ottaen.
Tällainen toimenpiteiden yhdistäminen saattaa aiheuttaa
kohtuuttoman rasitteen erityisesti tietyille vientiä harjoit-

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1972/2002 (EYVL L 305,
7.11.2002, s. 1).
(2) EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1973/2002 (EYVL L 305,
7.11.2002, s. 4).
3
( ) EYVL L 67, 10.3.1994, s. 89, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1138/98 (EYVL L 159, 3.6.1998,
s. 1).
(4) EYVL L 349, 31.12.1994, s. 53, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2474/2000 (EYVL L 286,
11.11.2000, s. 1).

13.3.2003

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Mikäli komissio katsoo, että polkumyynti- tai tukien
vastaisten toimenpiteiden ja suojatoimenpiteiden yhteinen
vaikutus voi muodostua suuremmaksi kuin kaupan suojaamista
koskeva yhteisön politiikka huomioon ottaen on suotavaa, se
voi asetuksen (EY) N:o 384/96 15 artiklalla tai asetuksen (EY)
N:o 2026/97 25 artiklalla perustettua neuvoa antavaa komiteaa
kuultuaan ehdottaa neuvostolle, että tämä päättäisi yksinkertaisella enemmistöllä ottaa käyttöön yhden tai useamman seuraavista asianmukaisiksi katsomistaan toimenpiteistä:
a) toimenpiteitä, joilla muutetaan, suspendoidaan tai kumotaan
voimassa olevia polkumyynti- ja/tai tukien vastaisia toimenpiteitä;
b) toimenpiteitä, joilla tuonti vapautetaan kokonaan tai osittain
muutoin kannettavista polkumyynti- tai tasoitustulleista;

L 69/9

c) muita kulloinkin asianmukaisiksi katsottuja erityisiä toimenpiteitä.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut muutokset, suspensiot tai
vapautukset ovat voimassa rajoitetun ajan, ja niitä sovelletaan
ainoastaan asianomaisten suojatoimenpiteiden voimassoloaikana.
2 artikla
Tämän asetuksen nojalla toteutettavia toimenpiteitä sovelletaan
niiden voimaantulosta alkaen. Ellei toisin säädetä, niiden perusteella ei palauteta ennen mainittua ajankohtaa kannettuja
tulleja.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä maaliskuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
D. REPPAS
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 453/2003,
annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003,
luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen
(EY) N:o 539/2001 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin
säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen (4) mukaisesti aloilla, joita
tarkoitetaan tietyistä kyseisen sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (5) 1 artiklan
A kohdassa.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Sen jälkeen kun Sevillassa 21 ja 22 päivänä kesäkuuta
2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto katsoi, että
asetuksen N:o 539/2001 (3) tarkistaminen vuoden 2002
loppuun mennessä on ensisijainen painopiste, komissio
arvioi jäsenvaltioille lähettämäänsä kyselyyn saamiaan
vastauksia, jotka koskevat asetuksen N:o 539/2001
tarkistamisen kannalta keskeisiä perusteita eli laitonta
maahanmuuttoa, yleistä järjestystä ja turvallisuutta, Euroopan unionin suhteita kolmansiin maihin sekä alueellista yhtenäisyyttä ja vastavuoroisuuden periaatetta.
Arvioinnin perusteella kävi ilmi, että Ecuador olisi laittoman maahanmuuton vuoksi siirrettävä asetuksen N:o
539/2001 liitteestä II liitteeseen I.
Asetuksen (EY) N:o 539/2001 liitteissä olisi otettava
huomioon kansainvälisen oikeuden kehitys, joka ilmenee
tiettyjen valtioiden tai alueiden oikeusaseman tai nimityksen muuttumisena. Itä-Timor olisi näin ollen poistettava asetuksen N:o 539/2001 liitteessä I olevasta 2
osasta, joka koskee yhteisöjä ja alueellisia viranomaisia,
ja lisättävä sen 1 osaan, joka koskee valtioita.
Koska yhtäältä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
ja toisaalta Sveitsin valaliiton välillä tehdyssä henkilöiden
vapaata liikkuvuutta koskevassa sopimuksessa määrätään
Sveitsin ja jäsenvaltioiden kansalaisten viisumivapaudesta, Sveitsiä ei ole enää tarpeen mainita asetuksen N:o
539/2001 liitteessä II.
Kyselyyn saaduissa jäsenvaltioiden vastauksissa tuotiin
ilmi myös se, että vastavuoroisuuden periaatetta on syytä
tarkastella lähemmin; komissio laatii myöhemmin selvityksen tästä aiheesta.
Olisi huolehdittava siitä, että jäsenvaltiot panevat Ecuadorin kansalaisia koskevan viisumipakon täytäntöön
yhdenmukaisella tavalla. Tätä varten olisi vahvistettava
päivämäärä, josta lähtien kaikkien jäsenvaltioiden on
sovellettava viisumipakkoa.
Islannin ja Norjan osalta tämä asetus merkitsee Schengenin säännöstön kehittämistä Euroopan unionin
neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) Lausunto annettu 12. helmikuuta 2003.
(3) EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2414/2001 (EYVL L 327,
12.12.2001, s. 1).

(7)

Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tämän
asetuksen antamiseen eikä se sido niitä eikä sitä sovelleta
niihin.

(8)

Tämä asetus on liittymisasiakirjan 3 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu Schengenin säännöstöä kehittävä tai muuten
siihen liittyvä säädös,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 539/2001 seuraavasti:
1) liitteessä I:
a) siirretään Itä-Timoria koskeva maininta 2 osasta
(”Yhteisöt ja alueelliset viranomaiset, joita vähintään yksi
jäsenvaltio ei tunnusta valtioiksi”) 1 osaan (”Valtiot”),
jossa se on ennen Jamaikaa koskevaa mainintaa,
b) Ecuadoria koskeva maininta lisätään 1 osaan Itä-Timoria
ja Egyptiä koskevien mainintojen väliin.
2) Poistetaan Ecuadoria ja Sveitsiä koskevat maininnat liitteessä
II olevasta 1 osasta.

2 artikla
Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle 30
päivään kesäkuuta 2003 mennessä selvityksen vastavuoroisuuden periaatteen vaikutuksista ja laatii tarvittaessa sitä
koskevia ehdotuksia.

3 artikla
1. Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2. Jäsenvaltioiden on sovellettava Ecuadorin kansalaisia
koskevaa viisumipakkoa 1 päivästä kesäkuuta 2003 alkaen.
(4) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.
(5) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.
Tehty Brysselissä 6 päivänä maaliskuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
D. REPPAS
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 454/2003,
annettu 12 päivänä maaliskuuta 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 13 päivänä maaliskuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 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 12 päivänä maaliskuuta 2003 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi ( )

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
204
212
624
999

94,2
63,1
117,7
129,4
101,1

0707 00 05

052
068
204
220
999

63,0
135,6
92,7
186,1
119,3

0709 10 00

220
999

169,3
169,3

0709 90 70

052
204
999

107,6
87,7
97,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

62,5
45,1
52,8
45,1
63,8
53,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

039
388
400
404
508
512
524
528
720
999

109,6
102,0
113,2
100,2
91,2
88,2
70,7
89,5
126,0
99,0

0808 20 50

204
388
512
528
999

46,1
72,9
62,8
65,3
61,8

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 455/2003,
annettu 11 päivänä maaliskuuta 2003,
tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisöjen tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/
92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (2),
ottaa huomioon tiettyjen yhteisöjen tullikoodeksista annetun
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevien
säännösten vahvistamisesta 2 päivänä heinäkuuta 1993
annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 444/
2002 (4), ja erityisesti sen 173 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173—177 artiklassa
säädetään perusteet, joiden nojalla komissio vahvistaa
jaksoittaiset yksikköarvot mainitun asetuksen liitteessä
26 esitetyn luokittelun mukaisesti kuvatuille tuotteille.

(2)

Edellä mainituissa artikloissa vahvistettujen sääntöjen ja
perusteiden soveltaminen komissiolle asetuksen (ETY)
N:o 2454/93 173 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti toimitettuihin tekijöihin johtaa yksikköarvon
vahvistamiseen kyseisille tuotteille, siten kuin tämän
asetuksen liitteessä määrätään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksikköarvot vahvistetaan, kuten liitteessä olevassa taulukossa esitetään.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä maaliskuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2003.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

302, 19.10.1992, s. 1.
311, 12.12.2000, s. 17.
253, 11.10.1993, s. 1.
68, 12.3.2002, s. 11.
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LIITE
Tavaran kuvaus

Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Koodi
Laji, lajike, CN-koodi

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Uudet perunat
0701 90 50

33,89

251,63

313,10

23,27

1.30

Kepasipuli (ei kuitenkaan istukassipulit)
0703 10 19

37,83

280,93

349,56

25,98

1.40

Valkosipuli
0703 20 00

154,58

1 147,84

1 428,23

106,15

1.50

Purjosipuli
ex 0703 90 00

65,32

485,07

603,56

44,86

1.60

Kukkakaali
0704 10 00

—

1.80

Valko- ja punakaali
0704 90 10

58,20

432,17

537,74

39,97

1.90

Parsakaali (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

61,43

456,15

567,58

42,18

1.100

Kiinankaali
ex 0704 90 90

112,75

837,24

1 041,75

77,43

1.110

Keräsalaatti
0705 11 00

—

1.130

Porkkanat
ex 0706 10 00

25,23

187,35

233,11

17,33

1.140

Retiisit ja retikat
ex 0706 90 90

73,11

542,89

675,50

50,20

1.160

Herneet (Pisum sativum)
0708 10 00

380,50

2 825,45

3 515,65

261,29

1.170

Pavut:

1.170.1

— Pavut (Vigna- ja Phaseolus-suvun lajit)
ex 0708 20 00

161,97

1 202,75

1 496,56

111,23

1.170.2

— Pavut (Phaseolus-suvun lajit, vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

287,96

2 138,28

2 660,61

197,74

1.180

Härkäpavut
ex 0708 90 00

—

—

—

—

1.190

Latva-artisokat
0709 10 00

—

—

—

—

1.200

Parsa:

1.200.1

— vihreä
ex 0709 20 00

292,22

2 169,88

2 699,93

200,66

1.200.2

— muu
ex 0709 20 00

415,70

3 086,82

3 840,86

285,46

1.210

Munakoisot
0709 30 00

128,92

957,33

1 191,19

88,53

—

—

—

—

—

—
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Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Koodi
Laji, lajike, CN-koodi

EUR

DKK

SEK

GBP

1.220

Ruotiselleri eli lehtiselleri (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

106,02

787,26

979,57

72,80

1.230

Kanttarelli
0709 59 10

809,36

6 009,98

7 478,08

555,79

1.240

Makeat ja miedot paprikat
0709 60 10

154,71

1 148,84

1 429,48

106,24

1.270

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina
0714 20 10

118,26

878,16

1 092,67

81,21

2.10

Tuoreet kastanjat (Castanea-suvun lajit)
ex 0802 40 00

2.30

Tuoreet ananakset
ex 0804 30 00

113,23

840,81

1 046,20

77,76

2.40

Tuoreet avokadot
ex 0804 40 00

212,71

1 579,52

1 965,36

146,07

2.50

Tuoreet guavat ja mangot
ex 0804 50 00

75,37

559,65

696,36

51,75

2.60

Makeat appelsiinit, tuoreet:

2.60.1

— veri- ja puoliveriappelsiinit
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates,
Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ja Hamlins
0805 10 30

—

—

—

—

2.60.3

— muut
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

Tuoreet mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); tuoreet klementiinit,
wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:

2.70.1

— klementiinit
ex 0805 20 10

142,69

1 059,56

1 318,38

97,99

2.70.2

— monrealit (monreales) ja satsumat
ex 0805 20 30

124,14

921,81

1 146,99

85,25

2.70.3

— mandariinit ja wilkingit
ex 0805 20 50

57,26

425,19

529,05

39,32

2.70.4

— tangeriinit ja muut
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

70,21

521,37

648,73

48,21

2.85

Tuoreet limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0805 50 90

74,58

553,83

689,12

51,22

2.90

Greipit, tuoreet:

2.90.1

— valkoinen
ex 0805 40 00

59,33

444,98

553,68

41,15

2.90.2

— vaaleanpunainen
ex 0805 40 00

61,17

454,21

565,17

42,00

2.100

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet
0806 10 10

149,94

1 113,40

1 385,38

102,96

2.110

Vesimelonit
0807 11 00

27,34

203,02

252,61

18,77

—

—

—

—
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Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Koodi
Laji, lajike, CN-koodi

2.120
2.120.1

2.120.2
2.140
2.140.1

2.140.2

Melonit (muut kuin vesimeloni):
— marillo, Cuper, Honey Dew (myös Cantalene), Onteniente, Piel de
Sapo (myös Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00
— muut
ex 0807 19 00
Päärynät:
— Nipponinpäärynät eli ”nashit” (Pyrus pyrifolia),
Nipponinpäärynät eli ”ya” (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50
— Muut
ex 0808 20 50

EUR

DKK

SEK

GBP

54,42

404,10

502,82

37,37

80,38

596,85

742,65

55,20

—

—

—

—

—

—

—

—

2.150

Aprikoosit
ex 0809 10 00

430,13

3 193,97

3 974,18

295,37

2.160

Kirsikat

482,89

3 585,75

4 461,66

331,60

237,93

1 766,74

2 198,31

163,38

0809 20 95
0809 20 05
2.170

Persikat
0809 30 90

2.180

Nektariinit
ex 0809 30 10

125,47

931,71

1 159,31

86,16

2.190

Luumut

113,04

839,42

1 044,47

77,63

0809 40 05
2.200

Mansikat
0810 10 00

238,04

1 767,57

2 199,34

163,46

2.205

Vadelmat
0810 20 10

361,18

2 681,98

3 337,12

248,02

2.210

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)
0810 40 30

1 638,18

12 164,47

15 135,96

1 124,94

2.220

Kiivit (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

29,12

216,27

269,10

20,00

2.230

Granaattiomenat
ex 0810 90 95

280,08

2 079,76

2 587,80

192,33

2.240

Kakiluumut eli persimonit (myös saronhedelmät)
ex 0810 90 95

165,99

1 232,56

1 533,65

113,98

2.250

Litsit
ex 0810 90 30

129,84

964,11

1 199,62

89,16
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 456/2003,
annettu 12 päivänä maaliskuuta 2003,
eräiden tullivarasto- tai vapaa-aluemenettelyyn asetettujen naudanliha-alan tuotteiden vientituen
ennakkomaksuun liittyvistä erityisvaatimuksista
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi
on syytä määrittää, millä perusteilla ja kuinka usein
tarkastuksia tehdään ja mitä johtopäätöksiä on tehtävä
silloin, kun tosiasiallisten varastojen ja tietokantaan
rekisteröityjen varastojen välillä todetaan poikkeavuuksia. Lisäksi on syytä poiketa asetuksen (EY) N:o
800/1999 26 artiklan 7 kohdasta.

(6)

Naudanlihan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa
puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

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 33 artiklan 12 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista
koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15
päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 800/1999 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1253/2002 (4), 3 luvun
II osassa täsmennetään vaatimukset, joilla tullivarasto- tai
vapaa-aluemenettelyyn asetettujen tuotteiden tai tavaroiden tuki voidaan maksaa ennakkoon.

Ottaen huomioon eräiden luuttomiksi leikattujen
naudanlihojen tuotantoa ja niiden varastoinnin mahdollistavaa tuen ennakkomaksujärjestelmää koskevat vaatimukset sekä näiden tuotteiden vientitapa, on syytä
täydentää asetuksen (EY) N:o 800/1999 27 artiklassa
tarkoitettuja valvontasäännöksiä erityissäännöksillä.
Nämä lisäsäännökset koskevat ennen kaikkea toimijoiden, jotka haluavat osallistua tähän järjestelmään,
perustamaa tietokantaa, jonka valvonnasta vastaava tulliviranomainen on hyväksynyt ja johon sillä on oltava
suora pääsy.

Eräiden naudanliha-alan tuotteiden osalta on syytä
poiketa asetuksen (EY) N:o 800/1999 29 artiklan 5
kohdassa tarkoitetusta määräajasta, jonka aikana tuotteet
voivat olla tullivarasto- tai vapaa-aluemenettelyssä. Jotta
tällainen järjestelmä voisi toimia naudanliha-alan erityisvaatimukset huomioon ottaen, on määräajaksi syytä
säätää neljä kuukautta.

Toimenpiteiden avoimuuden lisäämiseksi sekä tarkastusten tehostamiseksi ja nopeuttamiseksi on syytä
rajoittaa sellaisten toimenpiteiden lukumäärää, joihin
sovelletaan jompaa kumpaa menettelyn vaihetta.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 21.
315, 1.12.2001, s. 29.
102, 17.4.1999, s. 11.
183, 12.7.2002, s. 12.

1 artikla
Komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (5) säädetyn
maataloustuotteiden
vientitukinimikkeistön
koodeihin
0201 30 00 9100 ja 0201 30 00 9120 kuuluvien tuotteiden
vientituki voidaan maksaa ennakkoon ja näin ollen varastoida
ne tullivarasto- tai vapaa-aluemenettelyssä, jos tämän asetuksen
vaatimukset täyttyvät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
asetuksen (EY) N:o 800/1999 säännösten soveltamista.

2 artikla
1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen varastoitujen tuotteiden
tuki voidaan maksaa ennakkoon, jos tämän järjestelmän hallinnosta ja valvonnasta vastaava tulliviranomainen on antanut
tähän kirjallisen luvan.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lupa voidaan myöntää
ainoastaan toimijoille, jotka kirjallisesti sitoutuvat pitämään
tietokantaa tuotteista, joiden tuki maksetaan ennakkoon
(jäljempänä ’tietokanta’). Jos varastointi tapahtuu useassa
paikassa, lupa voidaan antaa yhdelle tietokannalle varastointipaikkaa kohti.
Jos varastoinnin tekee kokonaan tai osittain toimijan lukuun
toimiva kolmas osapuoli, kyseinen osapuoli voi pitää toimijan
vastuulla tietokantaa, mutta toimija vastaa sen tarkkuudesta.
Toimivaltaisen tulliviranomaisen on etukäteen varmennettava,
että tietokanta on perustettu ja että se toimii, ja kyseisellä viranomaisella on oltava suora pääsy siihen ilman minkäänlaista
ennakkoilmoitusta. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa luvassa
täsmennetään tapa, jolla tietokantaan pääsee.
(5) EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.

13.3.2003

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

3 artikla
Tietokannan avulla on voitava

Tulliviranomainen voi näin ollen lykätä toteamisen tekemistä ja
kerätä niitä yhteen, mutta tarkastus on kuitenkin tehtävä
vähintään kerran jokaisen kahden kalenterikuukauden aikana.

a) jäljittää hallinnollisesti ennakkomaksujärjestelmän alainen
liha koko varastointiketjun ajan;
b) reaaliajassa tehdä varastoidusta lihamääristä ajantasainen
ilmoitus, joka on voitava laatia kaikkien kolmannessa
alakohdassa tarkoitettujen perusteiden osalta.
Edellä a alakohdassa tarkoitettu jäljitettävyys perustuu sellaisten
lihojen yksittäiseen tunnistusmerkkiin, joiden luuttomaksi leikkaaminen on tapahtunut samassa yhteydessä ennen niiden asettamista tuen ennakkomaksujärjestelmään. Luuttomaksi leikkaamisella tarkoitetaan luuttomaksi leikatun lihan tuotantoa yhden
päivän tai päivän osan aikana.

L 69/19

6 artikla
Kun asetuksen (EY) N:o 800/1999 30 artiklaa sovelletaan,
varastointijäsenvaltion viranomainen voi hyväksyä T5-valvontakappaleen ja vienti-ilmoituksen, jos toimija vakuuttaa, että
vastaavat tiedot on syötetty tietokantaan.
Tässä tapauksessa sen jäsenvaltion tulliviranomainen, jossa
maksuilmoitus on hyväksytty, varmistaa 5 artiklan toisen
kohdan mukaisesti, että tietokannassa mainitaan kyseessä oleva
toiminta.

Toisessa alakohdassa tarkoitetussa tunnistusmerkissä on

7 artikla

— tunnusnumero,
— luuttomaksi leikatun lihan tuotantopäivä,
— komission asetuksen (ETY) N:o 1964/82 (1) 4 artiklassa
tarkoitetun ”luuttomaksi leikattua lihaa koskevan todistuksen” numero,

Kutakin luuttomaksi leikkaamista kohden voidaan hyväksyä
enintään kaksi maksuilmoitusta. Yksi maksuilmoitus voi koskea
enintään kahta asetuksen (ETY) N:o 1964/82 4 artiklassa
tarkoitettua ”luutonta lihaa koskevaa todistusta”.

8 artikla

— laatikoiden lukumäärä paloittelutyyppiä kohden ja tuotteiden nettopaino ennen niiden jäädyttämistä.

4 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 800/1999 29 artiklan 5
kohdassa säädetään, tuotteet voivat olla tullivarasto- tai vapaaaluemenettelyssä enintään neljä kuukautta maksuilmoituksen
hyväksymispäivästä alkaen.

1.
Tietokanta on pidettävän ajantasaisena, ja siitä on käytävä
ilmi tuotteiden saapuminen varastoon ja poistuminen sieltä
viimeistään päivänä, jona esitetään

9 artikla

a) asetuksen (EY) N:o 800/1999 26 artiklassa tarkoitettu
maksuilmoitus;
b) asetuksen (EY) N:o 800/1999 32 artiklassa tarkoitettu
vienti-ilmoitus.
2.
Muu jäsenvaltiossa tapahtuva varastointi kuin se, jolle
maksuilmoitus on hyväksytty, on käytävä ilmi tietokannasta.
Jos toimija aikoo käyttää tällaista varastointia, sen on ilmoitettava siitä tulliviranomaisille. Tulliviranomainen hyväksyy tavan,
jolla tuotteita seurataan tietokannassa.

1. Tulliviranomainen tarkastaa vähintään kaksi kertaa kalenterivuodessa etukäteen ilmoittamatta tietokannan toiminnan ja
sisällön.
Tällöin tarkastetaan yhteensä vähintään 5 prosenttia tuotteista,
jotka tietokannan mukaan ovat varastossa tarkastuksen aloituspäivänä. Tarkastuksella varmistetaan, että varastointipaikassa
tarkastettavaksi valittu liha on rekisteröity tietokantaan ja että
tietokantaan rekisteröity liha voidaan jäljittää varastointipaikassa.
Jokaisesta tarkastuksesta tehdään tarkastuskertomus.

5 artikla
Edellä 4 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset voidaan hyväksyä
vasta kun tulliviranomaiset toteavat, että tietokannassa mainitaan toiminta, jonka osalta ilmoitus on tehty, joko ”saapuneeksi” tai ”poistuneeksi”.
Tulliviranomainen voi kuitenkin hyväksyä 4 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua
toteamista. Tässä tapauksessa toimijan on vahvistettava viranomaiselle, että tätä koskeva merkintä on syötetty tietokantaan.
(1) EYVL L 212, 21.7.1982, s. 48.

Jos tarkastettaviin tuotteisiin sisältyy muiden jäsenvaltioiden
alueella sijaitseviin varastoihin varastoitua lihaa, tulliviranomaiset noudattavat neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 (2) 4
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua vastavuoroista apua koskevaa
menettelyä.
2. Tulliviranomaisten on ilmoitettava vientituen maksavalle
virastolle
a) kaikista myönnetyistä tai peruutetuista luvista;
b) kaikista tehdyistä tarkastuksista.
(2) EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1.
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Maksajavirastot voivat pyytää tulliviranomaisia tekemään
tarkastuksen, kun oletetaan sääntöjenvastaisuuden vaaran
olevan olemassa.

Lupaa ei peruuteta, jos 4 artiklan 2 kohdan säännösten rikkominen tai tosiasiallisesti varastojen ja tietokantaan rekisteröityjen varastojen välinen poikkeavuus johtuu ylivoimaisesta esteestä.

3.
Asetuksen (EY) N:o 800/1999 26 artiklan 7 kohdan
säännöksiä ei sovelleta tuotteisiin, joille tehdään tässä asetuksessa säädetyt tarkastukset.

Lupaa ei peruuteta siinäkään tapauksessa, että puuttuvien tai
tietokantaan rekisteröimättömien tuotteiden paino on enintään
1 prosentti tarkastettaviksi valittujen tuotteiden kokonaispainosta ja tämä johtuu laiminlyönnistä tai pelkästä hallinnollisesta
virheestä, jos korjaavat toimenpiteet toteutetaan tällaisten puutteiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Jos tämä kuitenkin
tapahtuu uudelleen, tulliviranomainen voi peruuttaa luvan.

10 artikla
Jos tulliviranomainen havaitsee poikkeavuuksia tosiasiallisten
varastojen ja tietokantaan rekisteröityjen varastojen välillä tai 4
artiklan 2 kohdan säännöksiin kohdistuvan rikkomuksen, 2
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu lupa perutaan jäsenvaltioiden
määrittämäksi ajaksi, joka ei voi olla vähemmän kuin kolme
kuukautta siitä päivästä, jona havaitseminen tapahtui.

11 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2003 alkaen hyväksyttyihin maksuilmoituksiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 457/2003,
annettu 12 päivänä maaliskuuta 2003,
asetuksen (EY) N:o 98/2003 muuttamisesta Madeiran ja Kanariansaarten naudanlihan hankkimiseksi
myönnettävän tuen ja alustavien hankintataseiden vahvistamisen osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Jotta naudanlihatuotteiden hankinta helpottuisi syrjäisimmillä alueilla, on syytä täsmentää, että jos jonkin hankintatasejärjestelmään kuuluvan tuotteen tuen määrä on
johonkin koodiin B 03 kuuluvaan määräpaikkaan vietäessä vahvistettu korkeammaksi kuin tälle tuotteelle
asetuksessa (EY) N:o 98/2003 vahvistettu tukimäärä, tuki
myönnetään ensin mainitun määrän mukaisesti.

(4)

Tämän vuoksi on syytä muuttaa asetus (EY) N:o 98/
2003.

(5)

Ottaen huomioon, että asetusta (EY) N:o 98/2003 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003, tätä asetusta on
syytä soveltaa kyseisestä päivästä alkaen, jotta hankinta
sujuisi moitteettomasti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o
1600/92 kumoamisesta (Poseima) 28 päivänä kesäkuuta 2001
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1453/2001 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Kanariansaarten hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o
1601/92 kumoamisesta (Poseican) 28 päivänä kesäkuuta 2001
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1454/2001 (2), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o
1922/2002 (3), ja erityisesti sen 3 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Komission asetuksessa (EY) N:o 98/2003 (4), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 399/2003 (5),
vahvistetaan syrjäisimpien alueiden alustavat hankintataseet ja yhteisön tuki ihmisravinnoksi, jalostukseen ja
maatalouden tuotantopanoksina käytettävien tiettyjen
välttämättömien tuotteiden sekä elävien eläinten ja
munien hankkimiseksi neuvoston asetusten (EY) N:o
1452/2001 (6), (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/
2001 mukaisesti.

Naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17
päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1254/1999 (7), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2345/
2001 (8), 33 artiklan mukaisesti tämän alan vientituet
vahvistetaan säännöllisin väliajoin. Ne vahvistettiin
viimeksi komission asetuksella (EY) N:o 118/2003 (9).
Tuki voi vaihdella määräpaikan tai määräpaikkaryhmän
mukaan.
EYVL L 198, 21.7.2001, s. 26.
EYVL L 198, 21.7.2001, s. 45.
EYVL L 293, 29.10.2002, s. 11.
EYVL L 14, 21.1.2003, s. 32.
EUVL L 59, 4.3.2003, s. 13.
EYVL L 198, 21.7.2001, s. 11.
EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.
EYVL L 315, 1.12.2001, s. 29.
EYVL L 20, 24.1.2003, s. 3.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 98/2003 liitteet III ja V tämän
asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

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

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE
1. Korvataan asetuksen (EY) N:o 98/2003 liitteen III osa 7 seuraavasti:
”Osa 7
Naudanliha-ala
Alu sta va ha nki ntatase j a y hte i sön tu ki yhte isön tuotte ide n h a nki ntaa n ka lenter i v uosittai n
MADEIRA

Tavaran kuvaus

Liha:
— nautaeläinten liha, tuore tai
jäähdytetty

CN-koodi

0201
0201 10 00 9110 (1)
0201 10 00 9120
0201 10 00 9130 (1)
0201 10 00 9140
0201 20 20 9110 (1)
0201 20 20 9120
0201 20 30 9110 (1)
0201 20 30 9120
0201 20 50 9110 (1)
0201 20 50 9120
0201 20 50 9130 (1)
0201 20 50 9140
0201 20 90 9700

0202
0202 10 00 9100
0202 10 00 9900
0202 20 10 9000
0202 20 30 9000
0202 20 50 9100
0202 20 50 9900
0202 20 90 9100
0202 30 90 9200 (6)

I

II

III

144

162

(*)

120

138

(*)

130

148

(*)

108

126

(*)

4 000

0201 30 00 9100 (2) (6)
0201 30 00 9120 (2) (6)
0201 30 00 9060 (6)
— nautaeläinten liha, jäädytetty

Tuki
(euroa/tonni)

Määrä
(tonnia)

1 800

Huom. Tuotekoodit ja alahuomautukset määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366,
24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.
(*) Tuen määrä on sama kuin samaan CN-koodiin kuuluville tuotteille asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklan mukaisesti
myönnettävä tuki. Jos asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklan mukaisesti myönnettävät tuet on eriytetty, tuen määrä on yhtä
suuri kuin tuki, joka myönnetään samaan tukihakemuksen jättöpäivänä voimassa olevan vientitukinimikkeistön koodiin kuuluville
tuotteille silloin, kun ne viedään johonkin koodiin B 03 kuuluvaan määräpaikkaan.”
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2. Korvataan asetuksen (EY) N:o 98/2003 liitteen V osa 8 seuraavasti:
”Osa 8
Naudanliha-ala
Alu sta va ha nki ntatase j a y hte i sön tu ki yhte isön tuotte ide n h a nki ntaa n ka lenter i v uosittai n

Tavaran kuvaus

Liha:
— nautaeläinten liha, tuore tai
jäähdytetty

CN-koodi

0201
0201 10 00 9110 (1)
0201 10 00 9120
0201 10 00 9130 (1)
0201 10 00 9140
0201 20 20 9110 (1)
0201 20 20 9120
0201 20 30 9110 (1)
0201 20 30 9120
0201 20 50 9110 (1)
0201 20 50 9120
0201 20 50 9130 (1)
0201 20 50 9140
0201 20 90 9700

0202
0202 10 00 9100
0202 10 00 9900
0202 20 10 9000
0202 20 30 9000
0202 20 50 9100
0202 20 50 9900
0202 20 90 9100
0202 30 90 9200 (6)

I

II

III

133

151

(*)

111

129

(*)

104

122

(*)

87

105

(*)

20 000

0201 30 00 9100 (2) (6)
0201 30 00 9120 (2) (6)
0201 30 00 9060 (6)
— nautaeläinten liha, jäädytetty

Tuki
(euroa/tonni)

Määrä
(tonnia)

16 500

Huom. Tuotekoodit ja alahuomautukset määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366,
24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.
(*) Tuen määrä on sama kuin samaan CN-koodiin kuuluville tuotteille asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklan mukaisesti
myönnettävä tuki. Jos asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklan mukaisesti myönnettävät tuet on eriytetty, tuen määrä on yhtä
suuri kuin tuki, joka myönnetään samaan tukihakemuksen jättöpäivänä voimassa olevan vientitukinimikkeistön koodiin kuuluville
tuotteille silloin, kun ne viedään johonkin koodiin B 03 kuuluvaan määräpaikkaan.”
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 27 päivänä helmikuuta 2003,
jolla muutetaan päätöstä 2000/265/EY varainhoitoasetuksesta, joka koskee talousarviomenettelyä
neuvoston varapääsihteerin hallinnoimien, hänen tiettyjen jäsenvaltioiden puolesta tekemiensä
Schengen-ympäristön tietoliikenneinfrastruktuurin (Sisnet) perustamista ja toimintaa koskevien
sopimusten osalta
(2003/171/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja
Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Schengenin
säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn
pöytäkirjan, jäljempänä ’Schengen-pöytäkirja’, 2 artiklan 1
kohdan toisen alakohdan ensimmäisen virkkeen,

tamista, näistä sopimuksista niiden tekemisen jälkeen
johtuvia velvoitteita, asianomaisilta valtioilta perittäviä
maksuja sekä tilinpäätöksen esittämistä ja tilintarkastusta
varten.

(4)

Yhteisön toimielinten varainhoidon sisäisiin valvontamenettelyihin on tehty joitakin muutoksia asetuksen (EY,
Euratom) N:o 1605/2002 — Euroopan yhteisöjen uusi
varainhoitoasetus — säännösten mukaisesti, mikä edellyttää, että päätökseen 2000/265/EY sisältyvään varainhoitoasetukseen tehdään teknisiä mukautuksia.

(5)

Tämä päätös koskee Schengen-pöytäkirjassa tarkoitettua
Schengenin säännöstön kehittämistä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston varapääsihteeri valtuutettiin päätöksellä
1999/870/EY (1) toimimaan Schengenin säännöstön
Euroopan unioniin sisällyttämisen yhteydessä tiettyjen
jäsenvaltioiden edustajana Schengen-ympäristön tietoliikenneinfrastruktuurin, jäljempänä ’Sisnet’, perustamista
ja toimintaa koskevia sopimuksia tehtäessä sekä hallinnoimaan kyseisiä sopimuksia.

(2)

Näistä sopimuksista johtuvia taloudellisia velvoitteita ei
hoideta Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta, ja
näin ollen 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan
varainhoitoasetuksen (2) säännöksiä ei sovelleta.

(3)

Tämän mukaisesti on päätöksellä 2000/265/EY (3)
annettu varainhoitoasetus, jossa vahvistetaan erityiset
säännöt, joissa täsmennetään yksityiskohtaiset menettelytavat sopimusten tekemisen aikana aiheutuvien menojen
hoitamiseen tarvittavan talousarvion laatimista ja toteut-

(1) EYVL L 337, 30.12.1999, s. 41.
(2) Sellaisena kuin se on uudelleenlaadittuna asetuksella (EY, Euratom)
N:o 1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1).
(3) EYVL L 85, 6.4.2000, s. 12, päätös sellaisena kuin se on muutettuna
päätöksellä 2000/664/EY (EYVL L 278, 31.10.2000, s. 24).

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2000/265/EY 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla
Varainhoidon valvojan tehtävää hoitaa varapääsihteerin,
joka määrittelee tämän valvonnan ehdot, päätöksellä tähän
tehtävään nimitetty neuvoston pääsihteeristön virkamies tai
toimihenkilö.”
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2 artikla
1.

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.

2.

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä helmikuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. CHRISOCHOÏDIS

13.3.2003
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KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 12 päivänä maaliskuuta 2003,
lintuinfluenssaa (avian influenza) koskevista suojatoimenpiteistä Alankomaissa
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 820)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/172/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Samoja kieltoja olisi sovellettava vientiin kolmansiin
maihin näiden maiden terveysaseman suojelemiseksi ja
sen estämiseksi, että nämä lähetykset tuodaan uudelleen
toisiin jäsenvaltioihin.

(6)

Selkeyden ja avoimuuden vuoksi komissio teki päätöksen
2003/153/EY (4) yhteistyössä Alankomaiden viranomaisten kanssa. Päätöksellä vahvistetaan Alankomaiden
viranomaisten toteuttamia toimenpiteitä ja sallitaan
joitakin erityispoikkeuksia teurastettavaksi tarkoitetun
siipikarjan ja untuvikkojen siirroissa Alankomaissa.

(7)

Päätöksellä 2003/157/EY jatkettiin kyseisiä suojatoimenpiteitä 13 päivään maaliskuuta 2003.

(8)

Tautikehityksen perusteella niitä olisi jatkettava edelleen.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista
yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden
kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/
EY (2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Alankomaat on ilmoittanut 28 päivän helmikuuta 2003
jälkeen erittäin patogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten esiintymisestä; taudinpurkausten esiintyminen
vahvistettiin virallisesti 4 päivänä maaliskuuta 2003.

(2)

Alatyypin H7N7 lintuinfluenssa on vaikuttanut useisiin
siipikarjaparviin Gelderlandin provinsissa.

(3)

(4)

Lintuinfluenssa on erittäin tarttuva siipikarjatauti, joka
voi muodostaa vakavan uhan siipikarja-alalle.

Koska taudilla on korkea kuolleisuus ja se leviää
nopeasti, Alankomaiden viranomaiset toteuttivat ennen
taudin virallista vahvistamista yhteisön toimenpiteistä
avian influenssan torjumiseksi annetussa neuvoston
direktiivissä 92/40/ETY (3), sellaisena kuin se on muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla,
säädetyt välittömät toimet. Lisäksi kaikki elävän siipikarjan ja siitosmunien siirrot kiellettiin Alankomaissa, ja
niiden lähettäminen muihin jäsenvaltioihin on kielletty.

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.
(2) EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14.
(3) EYVL L 167, 22.6.1992, s. 1.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
1. Rajoittamatta Alankomaiden neuvoston direktiivin 92/40/
ETY (5) mukaisesti valvontavyöhykkeillä toteuttamia toimenpiteitä Alankomaiden eläinlääkintäviranomaisten on varmistettava, että
a) Alankomaista ei viedä elävää siipikarjaa eikä siitosmunia
muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin,
b) Alankomaiden sisällä ei kuljeteta elävää siipikarjaa eikä
siitosmunia.
(4) EUVL L 59, 4.3.2003, s. 32.
(5) EYVL L 167, 22.6.1992, s. 1.
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2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään, jos
toimivaltaiset eläinlääkintäviranomaiset toteuttavat kaikki asianmukaiset bioturvallisuustoimenpiteet taudin leviämisen estämiseksi, ne voivat sallia seuraavien kuljetukset:
a) siipikarja, joka on tarkoitus teurastaa välittömästi toimivaltaisen viranomaisen nimeämässä teurastamossa;
b) untuvikot, jotka viedään virallisessa valvonnassa olevalle
tilalle.

13.3.2003
3 artikla

Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi, ja niiden on viipymättä
julkistettava toteutetut toimenpiteet sopivalla tavalla. Niiden on
ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
4 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2003.
2 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 14 päivään maaliskuuta 2003 kello
24.00 asti.

Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

13.3.2003

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 69/29

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 12 päivänä maaliskuuta 2003,
suojatoimenpiteistä Belgiassa vahvasti epäillyn lintuinfluenssan (avian influenza) osalta
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 828)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/173/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(6)

Toimenpiteet olisi toteutettava yhteisön tasolla selkeyden
ja avoimuuden vuoksi.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(7)

Tilannetta tarkastellaan elintarvikeketjua ja eläinten
terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kokouksessa,
joka on tarkoitus pitää 13 päivänä maaliskuuta 2003,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista
yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden
kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (2), ja erityisesti sen 10
artiklan,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Belgian eläinlääkintäviranomaiset ilmoittivat komissiolle
myöhään 11 päivänä maaliskuuta 2003 epäilevänsä
vahvasti, että Antwerpenin provinssissa esiintyy lintuinfluenssaa eräässä siipikarjakannassa.

1. Rajoittamatta Belgian neuvoston direktiivin 92/40/ETY (4)
mukaisesti valvontavyöhykkeillä toteuttamia toimenpiteitä
Belgian eläinlääkintäviranomaisten on varmistettava, että
a) Belgiasta ei viedä elävää siipikarjaa eikä siitosmunia muihin
jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin,
b) Belgian sisällä ei saa kuljettaa elävää siipikarjaa eikä siitosmunia.

(2)

(3)

(4)

(5)

Lintuinfluenssa on erittäin tarttuva siipikarjatauti, joka
voi muodostaa vakavan uhan siipikarja-alalle.

Ennen taudin virallista vahvistamista Belgian viranomaiset toteuttivat viipymättä yhteisön toimenpiteistä
avian-influenssan torjumiseksi annetussa neuvoston
direktiivissä 92/40/ETY (3) säädetyt toimenpiteet samalla
kun muita diagnostisia menettelyjä tehdään taudin esiintymisen vahvistamiseksi.

Lisäksi Belgia on yhteistyössä komission kanssa
keskeyttänyt koko maassa elävän siipikarjan ja siitosmunien kuljetuksen ja kieltänyt niiden viemisen muihin
jäsenvaltioihin. Siipikarjantuotannon erityispiirteiden
vuoksi voidaan kuitenkin sallia untuvikkojen ja
välittömästi teurastettavaksi tarkoitetun siipikarjan siirrot
Belgian sisällä.

Näitä kieltoja olisi sovellettava myös kolmansiin maihin
suuntautuvaan vientiin näiden maiden terveystilanteen
suojelemiseksi ja sen estämiseksi, että nämä lähetykset
jälleentuotaisiin toiseen jäsenvaltioon.

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.
(2) EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14.
(3) EYVL L 167, 22.6.1992, s. 1.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan b alakohdassa säädetään, jos
toimivaltaiset eläinlääkintäviranomaiset toteuttavat kaikki asianomaiset bioturvallisuustoimenpiteet taudin leviämisen estämiseksi, ne voivat sallia 13 päivästä maaliskuuta 2003 klo 24.00
alkaen seuraavien tuotteiden kuljetukset:
a) Siipikarja, joka on tarkoitus teurastaa välittömästi toimivaltaisen viranomaisen nimeämässä teurastamossa.
b) Untuvikot, jotka viedään virallisessa valvonnassa olevalle
tilalle.

2 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 20 päivään maaliskuuta 2003 klo
24.00, jollei laboratoriotestauksessa voida virallisesti hälventää
taudin esiintymistä koskeva epäilys.

3 artikla
Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Niiden on ilmoitettava tästä
komissiolle viipymättä.
(4) EYVL L 167, 22.6.1992, s. 1.

L 69/30

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

13.3.2003

4 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN

EFTAN VALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS
N:o 86/02/KOL,
tehty 24 päivänä toukokuuta 2002,
jolla ajantasaistetaan ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.2 jakson 39 kohdan mukautusteksti, jossa luetellaan kolmansista maista tuotavien elävien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksytyt Islannissa ja Norjassa sijaitsevat rajatarkastusasemat, ja jolla
kumotaan 16 päivänä joulukuuta 1999 tehty EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 325/99/KOL
EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (jäljempänä ’ETA-sopimus’) ja erityisesti sen
109 artiklan ja pöytäkirjan 1,
ottaa huomioon valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamista koskevan sopimuksen ja erityisesti
sen 5 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja pöytäkirjan 1,
ottaa huomioon ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun johdanto-osan 4 kohdan B kohdan 1 ja 3
alakohdan sekä 5 kohdan b alakohdan,
ottaa huomioon ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.1.4 kohdassa tarkoitetun säädöksen kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (neuvoston direktiivi 97/78/EY), sellaisena kuin se on muutettuna ETA-sopimuksen pöytäkirjalla 1 ja
ETA-sopimuksen liitteeseen I tehdyillä alakohtaisilla tarkastuksilla, ja erityisesti mainitun säädöksen 6
artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.1.5 kohdassa tarkoitetun säädöksen kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja
direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta (neuvoston direktiivi 91/496/ETY),
sellaisena kuin se on muutettuna ETA-sopimuksen pöytäkirjalla 1 ja ETA-sopimuksen liitteeseen I tehdyillä
alakohtaisilla tarkastuksilla, ja erityisesti mainitun säädöksen 6 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo, että EFTAn valvontaviranomainen laati 16 päivänä joulukuuta 1999 tehdyssä päätöksessä N:o
325/99/KOL luettelon kolmansista maista tuotavien tuotteiden ja eläinten eläinlääkärintarkastuksia varten
hyväksytyistä Islannissa ja Norjassa sijaitsevista rajatarkastusasemista,
sekä katsoo, että EFTAn valvontaviranomainen on tarkastanut, tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission
(jäljempänä ’komissio’) sekä Islannin ja Norjan toimivaltaisten viranomaisten kanssa, kaikki päätöksessä N:o
325/99/KOL luetellut rajatarkastusasemat,
sekä katsoo, että 28 päivänä syyskuuta 2001 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 101/2001 ETAsopimuksen sopimuspuolet ovat sopineet liitteessä I (eläinlääkintäasiat) olevan 4 kohdan B kohdan 3
alakohdassa, että EY:n komissio ja EFTAn valvontaviranomainen suorittavat yhteisiä tarkastuskäyntejä
vahvistaakseen liitteessä I olevan 5 kohdan b alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja päätöksiä
koskevan yhteisen suosituksen,
sekä katsoo, että 28 päivänä syyskuuta 2001 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 101/2001 ETAsopimuksen sopimuspuolet, jotka ottavat huomioon EFTAn valvontaviranomaisen ja komission yhteisten
tarkastuskäyntien perusteella vahvistetut suositukset, ovat korvanneet ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I
luvun 1.2 jakson 39 kohdan mukautustekstin (komission päätös 97/778/EY),
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sekä katsoo, että tästä syystä on aiheellista kumota kolmansista maista tuotavien tuotteiden ja eläinten
eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen Islannissa ja Norjassa sijaitsevien rajatarkastusasemien luettelosta 16 päivänä joulukuuta 1999 tehty EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 325/99/KOL,
sekä katsoo, että Islannin hallitus on pyytänyt EFTAn valvontaviranomaista lisäämään Húsavíkin,
Njarðvíkin, Siglufjörðurin ja þorlákshöfnin satamissa toimivat rajatarkastusasemat kolmansista maista tuotavien tuotteiden ja eläinten eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen Islannissa ja Norjassa sijaitsevien
rajatarkastusasemien luetteloon,
sekä katsoo, että Norjan hallitus on pyytänyt EFTAn valvontaviranomaista lisäämään Måløyn satamassa
toimivan rajatarkastusaseman kolmansista maista tuotavien tuotteiden ja eläinten eläinlääkärintarkastuksia
varten hyväksyttyjen Islannissa ja Norjassa sijaitsevien rajatarkastusasemien luetteloon,
sekä katsoo, että Húsavíkin, Njarðvíkin, Siglufjörðurin ja þorlákshöfnin satamissa Islannissa toimivien rajatarkastusasemien ja Måløyn satamassa Norjassa toimivan rajatarkastusaseman lisääminen tämän päätöksen
liitteessä olevaan rajatarkastusasemien luetteloon perustuu yhteiseen suositukseen (asiak. N:o 02-02893-A
ja 02-02898-A), joka vahvistettiin EFTAn valvontaviranomaisen ja komission tarkastajien suorittaman
yhteisen tarkastuskäynnin perusteella ETA-sopimuksen liitteen I johdanto-osan 4 kohdan B kohdan 3
alakohdassa tarkoitetulla tavalla,
sekä katsoo, että komission aloitteen sekä EFTAn valvontaviranomaisen ja komission tarkastajien yhteisen
suosituksen (asiak. N:o 02-03928-A ja asiak. N:o 02-3929-A) perusteella Kirkenesin satamassa sijaitsevasta
tarkastuskeskuksesta on tehty rajatarkastusasema,
sekä katsoo, että Islannin ja Norjan hallitusten pyynnöstä ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.2
jakson 39 kohdan mukautustekstissä (komission päätös 97/778/EY) mainittujen rajatarkastusasemien luetteloon on tehty lukuisia muutoksia,
sekä katsoo, että tarkastuskeskukset on lueteltu samalla tavalla kuin Euroopan unionissa sijaitsevista rajatarkastusasemista laaditussa luettelossa, joka sisältyy kolmansista maista tulevien eläinten ja eläintuotteiden
eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelosta ja komission asiantuntijoiden
tekemiä tarkastuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen saattamisesta ajan tasalle 7 päivänä joulukuuta
2001 tehtyyn komission päätökseen 2001/881/EY,
sekä katsoo, että EFTAn valvontaviranomainen antoi päätöksillään N:o 60/02/KOL ja N:o 85/02/KOL asian
valvontaviranomaista avustavan EFTAn eläinlääkintäkomitean käsiteltäväksi,
sekä katsoo, että tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat EFTAn valvontaviranomaista avustavan
EFTAn eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset, ja
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset suorittavat kolmansista maista Islantiin ja Norjaan tuotujen
elävien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastukset tämän päätöksen liitteessä luetelluilla hyväksytyillä rajatarkastusasemilla.
2. Kumotaan kolmansista maista tuotavien tuotteiden ja eläinten eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen Islannissa ja Norjassa sijaitsevien rajatarkastusasemien luettelosta 16 päivänä joulukuuta 1999
tehty EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 325/99/KOL.
3. Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä toukokuuta 2002.
4. Tämä päätös on osoitettu Islannille ja Norjalle.
5. Tämän päätöksen englanninkielinen toisinto on todistusvoimainen.

Tehty Brysselissä 24 päivänä toukokuuta 2002.
EFTAn valvontaviranomaisen puolesta
Einar M. BULL

Puheenjohtaja

13.3.2003
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LIITE
Luettelo hyväksytyistä rajatarkastusasemista
1

= Nimi

2

= Animo-koodi

3

= Laji
A
F
P
R

=
=
=
=

Lentoasema
Rautatie
Satama
Maantie

4

= Tarkastuskeskukset

5

= Tuotteet
HC
NHC
NT
T
T(FR)
T(CH)

6

Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet
Muut tuotteet
Ei lämpötilavaatimuksia
Jäädytetyt/jäähdytetyt tuotteet
Jäädytetyt tuotteet
Jäähdytetyt tuotteet

= Elävät eläimet
U

= Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet sekä luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät
kavioeläimet
= Neuvoston direktiivissä 90/426/ETY määritellyt rekisteröidyt hevoseläimet
= Muut eläimet

E
O
5—6

=
=
=
=
=
=

= Erityismainintoja
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

= Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti
= Ainoastaan pakatut tuotteet
= Ainoastaan kalastustuotteet
= Ainoastaan eläinproteiinit
= Ainoastaan villa, vuodat ja nahat
= Ainoastaan oljet ja heinät
= Ainoastaan siemenneste ja alkiot
= Ainoastaan villa
= Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun)
= Ainostaan Kyprokselta tuotavat siat
= Ainoastaan Maltalta
= Ainoastaan hevoseläimet
= Ainoastaan trooppiset kalat
= Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin
kuuluvat linnut (ratitae)
= Ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut eläimet
= Ainoastaan pakkaamaton rehu
= Ainoastaan Unkarista
= Ainoastaan vesiviljellyt eläimet
= Ainoastaan kalajauhe (myös kalarehu)

Maa: Islanti
1

2

3

4

5

Akureyri

1700499

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(20)

Eskifjörður

1700599

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Hafnarfjörður

1700299

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(20)

Húsavík

1701399

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Ísafjörður

1700399

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Keflavíkin lentokenttä

1700799

A

HC(1)(2)(3)

6

O(19)
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2

3

5

Njarðvík

1701999

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-NT(20)

Reykjavik

1700199

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(20)

Siglufjörður

1702199

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

þorlákshöfn

1701899

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

2

3

Borg

1501499

P

HC, NHC

Båtsfjord

1501199

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

Hammerfest

1501099

P

6

Maa: Norja
1

Honningsvåg

1501799

P

Kirkenes

1502199

P

Kristiansund

1500299

P

Måløy

1500599

P

4

5

Alta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Leirvika

HC-T(1)(2)(3)

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

Honningsvåg

HC-T(1)(2)(3)

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

6

E(10)

HC-T(FR)(1)(2)(3)
Bud

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Harøysund

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Moldøen

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Oslo

1500199

P

HC, NHC

Oslo

1501399

A

HC, NHC

Skjervøy

1502099

P

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Sortland

1501699

P

Andenes

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

U,E,O
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1

2

3

4

Stavanger

1500399

P

Tananger

Storskog

1501299

R

Tromsø

1500999

P

Trondheim

1500799

P

Vadsø

1501599

P

Ålesund

1500699

P

L 69/35
5

6

NHC (20)
HC, NHC

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Dåfjord

HC-T(1)(2)(3)

Kaldfjord

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Lenangen

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Senjahopen

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Vannøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)
HC-T(1)(2)(3)

Svartnes

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Vadsø

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Gangstøvika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

Skutvik

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

U,E,O
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OIKAISUJA
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 98/2003, annettu 20 päivänä tammikuuta 2003, syrjäisimpien alueiden
alustavien hankintataseiden ja yhteisön tukien vahvistamisesta ihmisravinnoksi, jalostukseen ja maatalouden
tuotantopanoksina käytettävien tiettyjen välttämättömien tuotteiden sekä elävien eläinten ja munien hankkimiseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 mukaisesti
(Euroopan unionin virallinen lehti L 14, 21. tammikuuta 2003)
Sivu 44, liite IV, osa 1, ”Nautakarjatalous”, ”Madeira”, sarake ”CN-koodi”:
Rivillä ”siitosnaudat”:
korvataan:
seuraavasti:

”1102 10 00—0102 10 90”
”0102 10 10—0102 10 90”.

Rivillä ”lihotettavaksi tarkoitetut naudat”:
korvataan:
seuraavasti:

”1002 90”
”0102 90”.

Sivu 45, liite IV, ”Lammas- ja vuohitalous”, taulukko ”Madeira”, sarake ”CN-koodi”:
Rivillä ”naaraspuoliset” (siitoslampaat ja -vuohet):
korvataan:
seuraavasti:

”0404 10 10 ja 0104 20 10”
”0101 10 10 ja 0104 20 10”.

Sivu 45, liite IV, osa 4, ”Lammas- ja vuohitalous”, taulukko ”Azorit”, sarake ”CN-koodi”:
Rivillä ”naaraspuoliset” (siitoslampaat ja -vuohet):
korvataan:
seuraavasti:

”0404 10 10 ja 0104 20 10”
”0104 10 10 ja 0104 20 10”.
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