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(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 913/2003,
annettu 26 päivänä toukokuuta 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 27 päivänä toukokuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 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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tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 26 päivänä toukokuuta 2003 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
096
999

75,8
65,6
70,7

0707 00 05

052
999

93,2
93,2

0709 90 70

052
999

84,9
84,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
382
388
400
524
600
624
999

83,4
44,6
46,6
63,3
53,1
42,8
65,6
54,3
78,3
59,1

0805 50 10

382
388
512
528
999

63,8
53,1
66,9
61,5
61,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
528
720
804
999

87,3
108,6
88,2
76,9
72,6
90,0
119,5
91,9

0809 20 95

400
999

272,5
272,5

(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 914/2003,
annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,
sisäiseen jalostusmenettelyyn ilman taloudellisten edellytysten ennakkotarkastusta saatettavien
tiettyjen perustuotteiden määrien julkaisemisesta kolmannen kerran
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1488/2001 22 artiklan mukaisesti
komissio ja asiantuntijaryhmä ovat tarkastaneet
säännöllisesti asetuksen (EY) N:o 3448/93 11 artiklassa
tarkoitetun hankintataseen. On todettu, että on asianmukaista julkaista jäljellä olevat määrät kolmannen kerran.

(4)

Yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroisella koodilla
yksilöityjen sellaisten tiettyjen perustuotteiden käytettävissä olevat määrät, jotka voidaan saattaa sisäiseen
jalostusmenettelyyn tavaroiden valmistusta varten ilman
taloudellisten edellytysten ennakkotarkastusta, olisi sen
vuoksi julkaistava kolmannen kerran.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen
maataloustuotteiden kauppaan liittyviä horisontaalisia
kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon
mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa
tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6
päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3448/93 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (2), ja erityisesti sen 11 artiklan
1 kohdan kolmannen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin
on kyse perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvien
tiettyjen perustuotteiden tiettyjen määrien saattamisesta
sisäiseen jalostusmenettelyyn ilman taloudellisten edellytysten ennakkotarkastusta 19 päivänä heinäkuuta 2001
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1488/2001 (3) 21
artiklan 1 kohdan mukaisesti todistusten antamisen
ensimmäisessä vaiheessa on otettu huomioon 60
prosenttia tiettyjen perustuotteiden määristä, jotka on
julkaistu sisäiseen jalostusmenettelyyn ilman taloudellisten edellytysten ennakkotarkastusta saatettavien tiettyjen perustuotteiden määrien julkaisemisesta ensimmäisen kerran 30 päivänä syyskuuta 2002 annetussa
asetuksessa (EY) N:o 1739/2002 (4).
Asetuksen (EY) N:o 1488/2001 23 artiklan 1 kohdan
mukaisesti todistusten antamisen toisessa vaiheessa on
otettu huomioon 60 prosenttia tiettyjen perustuotteiden
määristä, jotka on julkaistu sisäiseen jalostusmenettelyyn
ilman taloudellisten edellytysten ennakkotarkastusta
saatettavien tiettyjen perustuotteiden määrien julkaisemisesta toisen kerran 30 päivänä tammikuuta 2003 annetussa asetuksessa (EY) N:o 165/2003 (5).

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Perustamissopimuksen liitteessä I lueteltujen sellaisten tiettyjen
perustuotteiden jäljellä olevat määrät, jotka voidaan saattaa
sisäiseen jalostusmenettelyyn ilman taloudellisten edellytysten
ennakkotarkastusta, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä
asetuksen (EY) N:o 1488/2001 22 artiklan mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä toukokuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2003.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

318, 20.12.1993, s. 18.
298, 25.11.2000, s. 5.
196, 20.7.2001, s. 9.
263, 1.10.2002, s. 20.
26, 31.1.2003, s. 10.
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CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määrä (tonneja)

ex 0402 10 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria
tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5
painoprosenttia (TJ 2)

22,354

ex 0405 10 19

Voi, rasvapitoisuus on 82 painoprosenttia (TJ 6)

1701 99 10

Valkoinen sokeri

5,118
15,333
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 915/2003,
annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,
yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi
2003 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/2002 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

tuotteiden pääsy yhteisön markkinoille 1 päivästä huhtikuuta 2003 alkaen ilman määrällisiä rajoituksia ja ilman
arvotullia ja paljoustulleja.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2529/2001 (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1
kohdan,

(6)

Bulgarian, Puolan ja Romanian kanssa tehtyjen sopimusten voimaantulopäivämäärästä lähtien tuontitodistuksia ei näin ollen enää tarvita.

(7)

Jotta vältettäisiin virheet laskettaessa kiintiön käyttöä
teurasekvivalenttitonneina, on ensiarvoisen tärkeää
soveltaa kuhunkin tuotetyyppiin asianmukaista muuntokerrointa. Tämän vuoksi 5 artikla olisi muutettava.

(8)

AKT-maiden kanssa tehdyssä Cotonoun sopimuksessa
määrätään tietyistä lampaan- ja vuohenlihatuotteiden
tariffikiintiöistä. Kun lampaanlihatuotteita esitetään tuontitarkoituksissa tulliviranomaisille, näiden viranomaisten
on vaikeaa määritellä, ovatko kyseiset tuotteet peräisin
kesylampaista vai muista lampaista. Tullin määrä
määräytyy kuitenkin tällä perusteella. Tämän vuoksi on
aiheellista säätää, että kyseisestä seikasta on annettava
selvitys alkuperäasiakirjassa.

(9)

Terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista
nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuonnissa
kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun
neuvoston direktiivin 72/462/ETY (5), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o
1452/2001 (6), ja kolmansista maista yhteisöön tuotavien
eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista
periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja
90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991
annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (7), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä
96/43/EY (8), mukaisesti ainoastaan sellaisia tuotteita
voidaan tuoda, jotka täyttävät kaikki yhteisön voimassa
olevat eläinlääkinnälliset säännöt ja todistusvaatimukset.

(10)

Näin ollen asetus (EY) N:o 2366/2002 on muutettava
vastaavasti.

(11)

Koska tariffikiintiöt on avattu 1 päivästä tammikuuta
2003, tätä asetusta on sovellettava taannehtivasti kyseisestä päivämäärästä alkaen.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaan- ja
vuohenlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2366/2002 (2) säädetään
yhteisön tariffikiintiöistä joistakin ehdokasmaista ja
muista kolmansista maista peräisin oleville lampaan- ja
vuohenlihatuotteille 1 päivästä tammikuuta 31 päivään
joulukuuta 2003 kestävällä ajanjaksolla.

(2)

Joidenkin ehdokasmaiden (Bulgaria, Tšekki, Puola,
Slovakia ja Romania) ja Chilen kanssa on tehty uudet
kauppasopimukset.

(3)

Tšekin ja Slovakian kanssa tehtyjä Eurooppa-sopimuksia
on mukautettu, ja niissä jatketaan kyseisten maiden
yhteisön tariffikiintiöitä.

(4)

Bulgarian kanssa tehtyjen kauppasopimusten seurauksena lampaan- ja vuohenlihatuotteita koskevat
määrälliset rajoitukset sekä arvo- ja paljoustullit poistetaan Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä
Bulgarian välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta
tehdyn pöytäkirjan mukaisesti, jotta huomioon voidaan
ottaa sopimuspuolten uusista keskinäisistä maatalousmyönnytyksistä käymien
neuvottelujen
tulokset.
Määrälliset rajoitukset ja tullit poistetaan sen kuukauden
ensimmäisestä päivästä, joka seuraa sopimuspuolten
ilmoitusta
hyväksymismenettelyjen
saattamisesta
päätökseen.

(5)

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

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä
Romanian ja Puolan välisestä assosiaatiosta tehtyjen
Eurooppa-sopimusten kauppaa koskevien määräysten
mukauttamisesta maatalouden uusia keskinäisiä myönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehdyissä pöytäkirjoissa, jotka hyväksyttiin
neuvoston päätöksillä 2003/18/EY (3) ja 2003/263/EY (4),
vahvistetaan Romaniasta ja Puolasta peräisin olevien
EYVL L 341, 22.12.2001, s. 3.
EYVL L 351, 28.12.2002, s. 73.
EYVL L 8, 14.1.2003, s. 18.
EUVL L 97, 15.4.2003, s. 53.

(5)
(6)
(7)
(8)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

302, 31.12.1972, s. 28.
198, 21.7.2001, s. 11.
268, 24.9.1991, s. 56.
162, 1.7.1996, s. 1.
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2) Korvataan 6 artikla seuraavasti:
”6 artikla

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 2366/2002 seuraavasti:
1) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla
Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen teuraspainoekvivalenttina
ilmaistujen määrien laskemiseksi lampaan- ja vuohenlihatuotteiden nettopainoon sovelletaan seuraavia kertoimia:
— Elävät eläimet: 0,47.
— Luuton karitsan- ja vohlanliha: 1,67.

CN-koodeihin ex 0204, ex 0210 99 21 ja ex 0210 99 29
kuuluvien ja liitteessä olevan maaryhmän nro 4 kohdalla
tarkoitettujen lampaan- ja vuohenlihatuotteiden mukana
seuraavan alkuperätodistuksen tuotekuvauskohtaan on
lisättävä yksi seuraavista merkinnöistä:
a) kesylammas- ja/tai kesyvuohilajeista saatuja lampaan- ja/
tai vuohenlihatuotteita;
b) muista kuin kesylammas- ja/tai kesyvuohilajeista saatuja
lampaan- ja/tai vuohenlihatuotteita.
Näiden merkintöjen on vastattava kyseisten tuotteiden
mukana seuraavan eläinlääkärintodistuksen merkintöjä.
Eläinlääkärintodistuksessa on oltava tapauksen mukaan
merkintä ’kesylampaita’ ja/tai ’kesyvuohia’, ’muita kuin kesylampaita’ ja/tai ’muita kuin kesyvuohia’, ’tarhattuja’ tai ’luonnonvaraista riistaa’.”

— Luuton lampaan- ja vuohenliha, ei kuitenkaan karitsanja vohlanliha: 1,81. Tätä kerrointa on myös käytettävä,
kun tuotetta ei täsmennetä alkuperäasiakirjassa luuttomaksi karitsan- tai vohlanlihaksi sekä myös jos kyseessä
on erilaisten luuttomien lampaan- ja vuohenlihatuotteiden sekoitus.

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

— Luulliset tuotteet: 1,00.”

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2003.

3) Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.
2 artikla

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

27.5.2003
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LIITE
”LIITE
LAMPAAN- JA VUOHENLIHA TONNIA (T) TEURASPAINOEKVIVALENTTIA
Yhteisön tariffikiintiöt vuodeksi 2003

Maaryhmän
nro (1)

1

2 (4)

3

4

5 (5)

CN-koodit

Arvotulli %

0204

Nolla

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
0204

Nolla

0204

Nolla

0104 10 30, 0104 10 80 ja 0104 20 90.

Paljoustulli
euroa/
100 kg

Nolla

Nolla

Nolla

Määrä tonnia teuraspainoekvivalenttia (2)

Järjestysnumero
(asetuksen
(EY) N:o
1439/95
II(A) tai II(B)
osasto)

Alkuperä
Vuosineljännestä kohti

Vuotta kohti

09.4131

Argentiina

—

23 000

09.4132

Australia

—

18 650

09.4133

Chile (3)

—

3 000

09.4134

Uusi-Seelanti

—

226 700

09.4135

Uruguay

—

5 800

09.4136

Islanti

—

1 350

09.4137

Slovenia

—

50

09.4681

Puola

—

9 200

09.4682

Romania

—

8 750

09.4683

Bulgaria

—

7 000

09.4684

Tšekki

—

2 150

09.4685

Slovakia

—

4 300

09.4141

Grönlanti

—

100

09.4142

Färsaaret

—

20

09.4143

Turkki

—

200

Nolla

Nolla

09.4146

AKT-valtiot

25

100

Nolla

Alennus
65 %
paljoustulleista

09.4147

AKT-valtiot

125

500

0204

Nolla

Nolla

09.4037

Muut

50

200

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

10 %

Nolla

09.4036

Muut (6)

12

49

Ainoastaan
kesylammaslajien
ex 0204,
ex 0210 99 21
ex 0210 99 29.

osalta:
ja

Ainoastaan
kesylammaslajien
ex 0204,
ex 0210 99 21
ex 0210 99 29.

osalta:
ja

(1) Tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti.
(2) Tämän asetuksen 5 artiklan soveltamiseksi elävien eläinten ja luuttomien tuotteiden osalta on sovellettava muuntokertoimia.
(3) P.m.: 3 000 tonnin GATT/WTO-kiintiön lisäksi Chilellä on neuvoston asetuksen (EY) N:o 312/2003 (EYVL L 46, 20.2.2003, s. 1) mukainen toinen vuotuinen kahdenvälinen 2 000 tonnin kiintiö (josta 1 833 tonnia kiintiövuodelle 2003).
(4) — Bulgarian osalta nämä kiintiöt ovat voimassa ainoastaan 1. tammikuuta 2003 alkaen mukautettujen Eurooppa-sopimusten voimaantuloon saakka.
— Romanian ja Puolan osalta tämä kiintiö on voimassa 31. maaliskuuta 2003 saakka.
— Slovakian osalta tariffikiintiö viittaa ainoastaan CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80 ja 0104 20 90 kyseisen maan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen mukautuksesta lähtien.
5
( ) ’Muut’ tarkoittaa kaikkia muita alkuperämaita, AKT-maat mukaan luettuina, kuin tässä taulukossa mainittuja maita.
6
( ) Aiempi elopainona ilmaistu vuotuinen 105 tonnin määrä on muunnettu teuraspainotonneiksi vuosineljännestä kohden ja pyöristetty.”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 916/2003,
annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,
yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklassa ja asetuksen
(EY) N:o 3072/95 13 artiklassa säädettyjä vientitukea
koskevia yleisiä sääntöjä ja sen soveltamista koskevia
yksityiskohtaisia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin
edellä mainittuihin toimiin.

(4)

Riisin vientituen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet määritellään asetuksen (EY) N:o 3072/95 13
artiklassa.

(5)

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
komission asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2), ja erityisesti sen
13 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 411/2002 (4), ja erityisesti sen
13 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Elintarvikeapuna toimitettavista maataloustuotteista
aiheutuvien menojen yhteisörahoituksesta 21 päivänä
lokakuuta 1974 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2681/74 (5) 2 artiklassa säädetään, että asiaa koskevien
yhteisön sääntöjen mukaisesti vahvistettuja vientitukia
vastaava osa menoista kuuluu Euroopan maatalouden
ohjaus- ja tukirahaston tukiosastoon.
Yhteisön elintarvikeaputoimia koskevan talousarvion
laatimisen ja hallinnon helpottamiseksi ja jotta jäsenvaltiot saisivat tietoonsa kansallisia elintarvikeaputoimia
koskevan yhteisön rahoitusosuuden, olisi määriteltävä
näille toimille myönnettävien tukien taso.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kansainvälisissä yleissopimuksissa tai muissa täydentävissä
ohjelmissa sekä muissa yhteisön veloituksetonta toimittamista
koskevissa toimenpiteissä määrättyjen yhteisön elintarvikeaputoimien ja kansallisten elintarvikeaputoimien osalta vilja- ja
riisialan tuotteisiin sovellettavat tuet vahvistetaan liitteen
mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 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.
329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
288, 25.10.1974, s. 1.
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yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 26 päivänä toukokuuta 2003 annettuun komission asetukseen
(EUR/t)
Tuotekoodi

1001 10 00 9400

Tuen määrä

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

30,00

1003 00 90 9000

19,00

1005 90 00 9000

27,00

1006 30 92 9100

152,00

1006 30 92 9900

152,00

1006 30 94 9100

152,00

1006 30 94 9900

152,00

1006 30 96 9100

152,00

1006 30 96 9900

152,00

1006 30 98 9100

152,00

1006 30 98 9900

152,00

1006 30 65 9900

152,00

1007 00 90 9000

27,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

38,25

1102 20 10 9200

40,78

1102 20 10 9400

34,96

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

52,43

1104 12 90 9100

0,00

Huom.: Tuotekoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o
3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 917/2003,
annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,
asetuksessa (EY) N:o 598/2003 mainitun naudanlihan myyntiä koskevan kolmannen tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

kilpailumenettelyllä myytävän lihan vähimmäismyyntihinnat vahvistetaan saadut tarjoukset huomioon ottaen.
Asetuksen (EY) N:o 598/2003 3 artiklan 2 kohdan
mukaisesti on mahdollisista päättää jättää tarjouskilpailu
ratkaisematta.

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 28 artiklan 2 kohdan,

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Tarjouksia on pyydetty tietyistä naudanlihan määristä,
jotka vahvistetaan eräiden interventioelinten hallussaan
pitämän naudanlihan määräaikaisista myynneistä tarjouskilpailumenettelyillä 1 päivänä huhtikuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 598/2003 (3).
Interventioelinten ostaman naudanlihan myyntiä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä ja asetuksen
(ETY) N:o 216/69 kumoamisesta 4 päivänä lokakuuta
1979 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2173/
79 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2417/95 (5), 9 artiklan mukaisesti tarjous-

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Jätetään ratkaisematta asetuksen (EY) N:o 598/2003 mukaisesti
järjestetty kolmas tarjouskilpailu, jossa tarjousten viimeinen
jättöpäivä oli 12 päivänä toukokuuta 2003.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä toukokuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.
EYVL L 315, 1.12.2001, s. 29.
EUVL L 85, 2.4.2003, s. 11.
EYVL L 251, 5.10.1979, s. 12.
EYVL L 248, 14.10.1995, s. 39.

27.5.2003

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 130/11

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 918/2003,
annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,
Belgian lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen lopettamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

(2)

(3)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla
vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten
vahvistamisesta vuodeksi 2003, 20 päivänä joulukuuta
2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2341/
2002 (3) säädetään koljakiintiöistä vuodeksi 2003.
Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä
rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen
turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa
päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla
purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.
Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Belgian lipun
alla purjehtivien tai Belgiassa rekisteröityjen alusten
koljasaaliit ICES-alueiden VIIa vesillä ovat täyttäneet

vuodeksi 2003 myönnetyn kiintiön. Belgia on kieltänyt
tämän kannan kalastuksen 14 päivästä toukokuuta
2003. Tämän vuoksi on tarpeen noudattaa tätä
päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Belgian lipun alla purjehtivien tai Belgiassa rekisteröityjen
alusten koljasaaliit ICES-alueiden VIIa vesillä ovat täyttäneet
Belgialle vuodeksi 2003 myönnetyn kiintiön.
Kielletään Belgian lipun alla purjehtivilta tai Belgiassa rekisteröidyiltä aluksilta koljan kalastus ICES-alueiden VIIa vesillä sekä
näiden alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän
jälkeen pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa
sekä sen uudelleenlastaus ja purku.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2003.
Sitä sovelletaan 14 päivästä toukokuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2003.
Komission puolesta
Jörgen HOLMQUIST

Kalastuksen pääjohtaja

(1) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.
(2) EYVL L 358, 21.12.1998, s. 5.
(3) EYVL L 356, 21.12.2002, s. 12.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 919/2003,
annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,
Belgian lipun alla purjehtivien alusten valkot kalastuksen lopettamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

(2)

(3)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla
vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten
vahvistamisesta vuodeksi 2003, 20 päivänä joulukuuta
2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2341/
2002 (3) säädetään valkotkiintiöistä vuodeksi 2003.
Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä
rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen
turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa
päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla
purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.
Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Belgian lipun
alla purjehtivien tai Belgiassa rekisteröityjen alusten valkotsaaliit ICES-alueiden VIIa vesillä ovat täyttäneet

vuodeksi 2003 myönnetyn kiintiön. Belgia on kieltänyt
tämän kannan kalastuksen 14 päivästä toukokuuta
2003. Tämän vuoksi on tarpeen noudattaa tätä
päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Belgian lipun alla purjehtivien tai Belgiassa rekisteröityjen
alusten valkotsaaliit ICES-alueiden VIIa vesillä ovat täyttäneet
Belgialle vuodeksi 2003 myönnetyn kiintiön.
Kielletään Belgian lipun alla purjehtivilta tai Belgiassa rekisteröidyiltä aluksilta valkot kalastus ICES-alueiden VIIa vesillä sekä
näiden alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän
jälkeen pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa
sekä sen uudelleenlastaus ja purku.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä toukokuuta 2003.
Sitä sovelletaan 14 päivästä toukokuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2003.
Komission puolesta
Jörgen HOLMQUIST

Kalastuksen pääjohtaja

(1) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.
(2) EYVL L 358, 31.12.1998, s. 5.
(3) EYVL L 356, 31.12.2002, s. 12.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 920/2003,
annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,
sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

Valkoisen sokerin ja raakasokerin vientiin sovellettavat
tuet vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 890/
2003 (3).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 890/2003 mainittujen yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta komission käytettävissä
oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa

olevat vientituet olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien, asetuksen (EY) N:o 890/2003 liitteessä vahvistettujen tuotteiden vientituet liitteessä esitettyjen määrien mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 104, 20.4.2002, s. 26.
(3) EUVL L 127, 23.5.2003, s. 23.
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SELLAISENAAN VIETÄVIEN VALKOISEN SOKERIN JA RAAKASOKERIN VIENTITUET
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukimäärä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

43,65 (1)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

43,65 (1)

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

43,65 (1)

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

43,65 (1)

1701 91 00 9000

S00

euroa / 1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,4745

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

47,45

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

47,45

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

47,45

1701 99 90 9100

S00

euroa / 1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,4745

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L
366, 24.12.1987, s. 1).
Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 1779/2002 (EYVL L 269, 5.10.2002,
s. 6).
Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:
S00: Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja
Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999
annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244) sekä entistä
Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2
kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).
(1) Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuottoaste on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin tuottoaste poikkeaa 92 prosentista,
vientituen määrä lasketaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 921/2003,
annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,
siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

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

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 30 artiklan 1 kohdan
mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d
alakohdassa tarkoitettujen muiden sellaisenaan vietyjen
tuotteiden tuen perusmäärä vastaa yhtä sadasosaa siitä
määrästä, joka saadaan ottaen huomioon muilla kuin
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

178, 30.6.2001, s. 1.
104, 20.4.2002, s. 26.
214, 8.9.1995, s. 16.
178, 30.6.2001, s. 63.

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 5 kohdan
ensimmäisen alakohdan mukaisesti maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat
edellyttää mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen
tuotteiden tuen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(9)

Vuoden 2001 alusta tapahtunut Länsi-Balkanin maista
peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin
tuonnin sekä kyseisiin maihin suuntautuvan yhteisön
sokerin viennin merkittävä ja nopea kasvu näyttää hyvin
keinotekoiselta.

L 130/16
(10)
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Jotta vältettäisiin vientitukea saaneiden sokerialan tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, on syytä olla vahvistamatta Länsi-Balkanin
maille vientitukea tässä asetuksessa tarkoitetuille tuotteille.

(11)

Kun otetaan huomioon nämä tekijät, on syytä vahvistaa
kyseisten tuet soveltuvien määrien mukaiseksi.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

27.5.2003

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

27.5.2003
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LIITE
SIIRAPPIEN JA TIETTYJEN MUIDEN SELLAISENAAN VIETÄVIEN SOKERIALAN TUOTTEIDEN VIENTITUET
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

47,45 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

47,45 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

90,16 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

0,4745 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

0,4745 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

0,4745 (3) (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

0,4745 (3)
47,45 (1)

47,45 (1)
0,4745 (3)

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L
366, 24.12.1987, s. 1).
Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 1779/2002 (EYVL L 269, 5.10.2002,
s. 6).
Muisksi määräpaikoisksi määritellään seuraavat:
S00: Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbia ja
Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päiväna kesäkuuta 1999
annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244) sekä entistä
Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2
kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteissin sisältyvä sokeri (EYVV L 297, 21.11.1996, s. 29).
(1) Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 5 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.
(2) Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 6 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.
(3) Perusmäärää ei sovelleta siirappeihin, joiden puhtausaste on alle 85 prosenttia (asetus (EY) N:o 2135/95). Sakkaroosipitoisuus määritetääan asetuksen (EY) N:o 2135/95 3 artiklan mukaisesti.
(4) Määrääa ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s.
12).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 922/2003,
annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,
kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

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

(4)

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

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

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

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

(2)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 4 artiklassa tarkoitetun valkoisen sokerin tuotantotuki vahvistetaan 42,632 EUR/
100 kg:ksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 104, 20.4.2002, s. 26.
(3) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 63.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 923/2003,
annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,
neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta,
Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta,
Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien
kukkaviljelytuotteiden tuonnista kannettavien etuustullien
soveltamisedellytyksistä 21 päivänä joulukuuta 1987 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4088/87 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1300/97 (2), ja
erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Edellä mainitun asetuksen (ETY) N:o 4088/87 2 artiklan 2
kohdan ja 3 artiklan mukaisesti isokukkaisten neilikoiden
(vakiotyyppi), terttuneilikoiden (spray-tyyppi) sekä iso- ja pienikukkaisten ruusujen yhteisön tuonti- ja tuottajahinnat vahvistetaan kahden viikon jaksoissa, ja niitä sovelletaan kahden viikon
ajan. Tiettyjen Kyprokselta, Israelista, Jordaniasta ja Marokosta
sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden yhteisöön tuontimenettelyn soveltamista koskevista
tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä 17 päivänä maaliskuuta
1988 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 700/88 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2062/

97 (4), 1 artiklan mukaisesti kyseiset hinnat vahvistetaan kahden
viikon välein jäsenvaltioiden toimittamien painotettujen tietojen
perusteella. On tärkeää, että kyseiset hinnat vahvistetaan
viipymättä, jotta sovellettavat tullit voidaan määritellä. Tässä
tarkoituksessa on suotavaa säätää tämän asetuksen välittömästä
voimaantulosta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan liitteessä asetuksen (ETY) N:o 700/88 1 b artiklassa tarkoitettujen isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi), terttuneilikoiden (spray-tyyppi) sekä iso- ja pienikukkaisten
ruusujen yhteisön tuonti- ja tuottajahinnat kahden viikon ajanjaksoksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä toukokuuta 2003.
Sitä sovelletaan 28. toukokuuta—10. kesäkuuta 2003 välisenä
aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 2003.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 382, 31.12.1987, s. 22.
(2) EYVL L 177, 5.7.1997, s. 1.
(3) EYVL L 72, 18.3.1988, s. 16.

(4) EYVL L 289, 22.10.1997, s. 1.

L 130/20

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

27.5.2003

LIITE
neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista,
Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 26 päivänä toukokuuta 2003 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kappaletta)
Ajanjakso: 28. toukokuuta—10. kesäkuuta 2003
Isokukkaiset neilikat
(vakiotyyppi)

Terttuneilikat
(spraytyyppi)

Isokukkaiset ruusut

Pienikukkaiset ruusut

15,20

12,75

34,01

22,73

Isokukkaiset neilikat
(vakiotyyppi)

Terttuneilikat
(spraytyyppi)

Isokukkaiset ruusut

Pienikukkaiset ruusut

6,39

—

15,36

14,42

17,37

13,36

—

—

Kypros

—

—

—

—

Jordania

—

—

—

—

Länsiranta ja Gazan alue

4,00

—

—

—

Yhteisön tuottajahinta

Yhteisön tuontihinta

Israel
Marokko
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 22 päivänä toukokuuta 2003,
päätöksen 2002/304/EY liitteiden I ja II muuttamisesta siltä osin kuin ne koskevat verenvuotoseptikemian (VHS) ja tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion (IHN) osalta hyväksytyn
vyöhykkeen tai hyväksytyn tilan aseman saamiseksi sovellettavia ohjelmia
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1627)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/376/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Osa päätöksellä 2002/304/EY hyväksytyistä ohjelmista
on toteutettu, ja ne olisi poistettava kyseisestä
päätöksestä.

(5)

Päätös 2002/304/EY olisi muutettava vastaavasti.

(6)

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

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä
saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28
päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/
67/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/45/EY (2), ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

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

Päätöksellä 2002/304/EY (3), sellaisena kuin se on
muutettuna päätöksellä 2002/879/EY (4), komissio
hyväksyi ohjelmia, joiden tavoitteena on saavuttaa
hyväksytyn vyöhykkeen tai ei-hyväksytyllä vyöhykkeellä
sijaitsevan hyväksytyn tilan asema kalatautien VHS
(verenvuotoseptikemia) ja/tai IHN (tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio) osalta.
Italia on toimittanut komissiolle lisäohjelmia, joissa se
hakee valuma-alueiden kelpuuttamista IHN:n ja VHS:n
osalta hyväksytyiksi vyöhykkeiksi. Näissä ohjelmissa
täsmennetään kyseisten alueiden maantieteellinen sijainti,
toimenpiteet, jotka viranomaisten on toteutettava,
menettelyt, joita hyväksyttyjen laboratorioiden on
noudatettava, asianomaisten tautien esiintyminen ja
niiden torjumiseksi toteutettavat toimenpiteet.
Italian toimittamien ohjelmien on todettu olevan direktiivin 91/67/ETY 10 artiklan mukaisia.

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

46, 19.2.1991, s. 1.
189, 3.7.1998, s. 12.
104, 20.4.2002, s. 37.
305, 7.11.2002, s. 59.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 2002/304/EY seuraavasti:
1) Korvataan liite I tämän päätöksen liitteellä I.
2) Korvataan liite II tämän päätöksen liitteellä II.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE I
VYÖHYKKEET, JOILLA SOVELLETAAN HYVÄKSYTTYJÄ OHJELMIA KALATAUTIEN IHN JA/TAI VHS
OSALTA HYVÄKSYTYN VYÖHYKKEEN ASEMAN SAAMISEKSI
1.

TANSKAN VYÖHYKKEET, JOILLA SOVELLETAAN HYVÄKSYTTYÄ OHJELMAA VHS:N OSALTA HYVÄKSYTYN
VYÖHYKKEEN ASEMAN SAAMISEKSI
— Valuma-alue FISKEBÆK Å
— Kaikki JYLLANNIN OSAT valuma-alueiden Storåen, Karup å, Gudenåen ja Grejs å etelä- ja länsipuolella.
— TANSKAN SAARIEN alue

2.

SAKSAN VYÖHYKKEET, JOILLA SOVELLETAAN HYVÄKSYTTYÄ OHJELMAA VHS:N JA IHN:N OSALTA
HYVÄKSYTYN VYÖHYKKEEN ASEMAN SAAMISEKSI
— Valuma-alueella WOLFEGGER AACH ja ROHRSEE sijaitseva vyöhyke
— Valuma-alueella OBERN NAGOLD sijaitseva vyöhyke

3.

ESPANJAN VYÖHYKKEET, JOILLA SOVELLETAAN HYVÄKSYTTYÄ OHJELMAA VHS:N JA IHN:N OSALTA
HYVÄKSYTYN VYÖHYKKEEN ASEMAN SAAMISEKSI
— LA RIOJAN AUTONOMINEN ALUE

4.

RANSKAN VYÖHYKKEET, JOILLA SOVELLETAAN HYVÄKSYTTYÄ OHJELMAA VHS:N JA IHN:N OSALTA
HYVÄKSYTYN VYÖHYKKEEN ASEMAN SAAMISEKSI
— LES FORGES
— LA NIVE ja LES NIVELLES
— L'ÉLORN

5.

ITALIAN VYÖHYKKEET, JOILLA SOVELLETAAN HYVÄKSYTTYÄ OHJELMAA VHS:N JA IHN:N OSALTA
HYVÄKSYTYN VYÖHYKKEEN ASEMAN SAAMISEKSI
5.1. Bolzanon autonominen vyöhyke
BOLZANON PROVINSSIVYÖHYKE
— Vyöhykkeeseen kuuluvat kaikki Bolzanon provinssin valuma-alueet
Vyöhykkeeseen kuuluu ZONA VAL DELL'ADIGE -vyöhykkeen ylempi osa eli Adige-joen valuma-alue sen
Bolzanon provinssissa sijaitsevalta lähteiltä Trenton provinssin rajalle.
(Huom. ZONA VAL DELL'ADIGE -vyöhykkeen alempi osa kuuluu Trenton autonomisen provinssin hyväksyttyyn ohjelmaan. Tämän vyöhykkeen ylempää ja alempaa osaa on pidettävä samana epidemiologisena yksikkönä.)
5.2. Trenton autonominen provinssi
ZONA VAL DI SOLE E DI NON
— Noce-joen lähteeltä S. Giustinan padolle ulottuva valuma-alue
ZONA VAL DELL'ADIGE — alempi osa
— Adige-joen valuma-alue ja sen Trenton autonomisen provinssin alueella sijaitsevat lähteet Bolzanon
provinssin rajalta Alan padolle (vesivoimala)
(Huom. ZONA VAL DELL'ADIGE -vyöhykkeen yläjuoksulla oleva osa kuuluu Bolzanon autonomisen
provinssin hyväksyttyyn ohjelmaan. Tämän vyöhykkeen ylempää ja alempaa osaa on pidettävä
samana epidemiologisena yksikkönä.)
ZONA TORRENTE ARNÒ
— Valuma-alue, joka ulottuu Arnò-joen lähteeltä padolle, joka sijaitsee alajuoksulla ennen sitä kohtaa, missä
Arnò-joki virtaa Sarca-jokeen
ZONA VAL BANALE
— Ambies-joen valuma-alue vesivoimalan padolle asti
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ZONA VARONE

— Magnone-joen lähteeltä vesiputoukselle ulottuva valuma-alue
ZONA ALTO E BASSO CHIESE
— Chiese-joen lähteeltä Condinon padolle ulottuva valuma-alue, Adanà- ja Palvico-jokien valuma-alueita
lukuun ottamatta
ZONA TORRENTE PALVICO
— Palvico-joen valuma-alue sementistä ja kivistä tehdylle padolle asti
5.3. Veneton alue
ZONA TORRENTE ASTICO
— Astico-joen valuma-alue sen lähteiltä (Trenton autonomisessa provinssissa ja Vincenzan provinssissa
Veneton alueella) Pedescala-siltaa lähellä olevalle padolle Vicenzan provinssissa
Astico-joen alajuoksulla sijaitsevaa, Pedescala-sillan lähellä olevan padon ja Pria Maglio -padon välistä
aluetta pidetään puskurivyöhykkeenä
5.4. Umbrian alue
ZONA FOSSO DE MONTERIVOSO: Monterivoso-joen lähteiltä Ferentillon lähellä sijaitsevalle, läpipääsemättömälle padolle ulottuva valuma-alue
5.5. Lombardian alue
ZONA VAL BREMBANA: Bremo-joen lähteiltä Ponte S. Pietron lähellä sijaitsevalle, läpipääsemättömälle
padolle ulottuva valuma-alue
6.A. SUOMEN VYÖHYKKEET, JOILLA SOVELLETAAN HYVÄKSYTTYÄ OHJELMAA VHS:N JA IHN:N OSALTA
HYVÄKSYTYN VYÖHYKKEEN ASEMAN SAAMISEKSI
— Kaikki SUOMEN manner- ja rannikkoalueet lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa ja Pyhtäällä sijaitsevaa
aluetta, jolla sovelletaan rajoituksia.
6.B. SUOMEN VYÖHYKKEET, JOILLA SOVELLETAAN HYVÄKSYTTYÄ, VHS:N HÄVITTÄMISTOIMENPITEITÄ
SISÄLTÄVÄÄ OHJELMAA VHS:N JA IHN:N OSALTA HYVÄKSYTYN VYÖHYKKEEN ASEMAN SAAMISEKSI
— Koko AHVENANMAAN MAAKUNTA ja PYHTÄÄLLÄ sijaitseva alue, jolla sovelletaan rajoituksia.
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LIITE II
TILAT, JOILLA SOVELLETAAN OHJELMIA EI-HYVÄKSYTYLLÄ VYÖHYKKEELLÄ SIJAITSEVAN IHN:N JA
VHS:N OSALTA HYVÄKSYTYN TILAN ASEMAN SAAMISEKSI
1. ALUE: FRIULI VENEZIA GIULIA, UDINEN PROVINSSI
Tagliamento-joen sadanta-alueella sijaitsevat tilat:
— Azienda Vidotti Giulio snc., Sutrio
2. ALUE: VENETON ALUE
Sile-joen sadanta-alueella sijaitsevat tilat:
— Azienda Troticoltura S. Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 — Loc. S. Cristina di Quinto
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 22 päivänä toukokuuta 2003,
Newcastlen tautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä Amerikan yhdysvalloissa tehdyn neuvoston
päätöksen 2003/67/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1636)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/377/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

neuvoston päätös 2003/67/EY (8) yhteisön suojaamiseksi
riskeiltä, joita liittyy elävän siipikarjan ja siipikarjanlihan
tuontiin Kalifornian, Nevadan ja Arizonan osavaltioista.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista
periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston
direktiivin 97/78/EY (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien
eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/
ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun
neuvoston direktiivin 91/496/ETY (2), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 96/43/EY (3), ja erityisesti sen
18 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista
yhteisön sisäisessä tuoreen siipikarjanlihan kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 26 päivänä kesäkuuta 1991 annetun
neuvoston direktiivin 91/494/ETY (4), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/89/EY (5), ja erityisesti
sen 11 artiklan 1 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan, 14 artiklan 1
kohdan ja 14 a artiklan,
ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista
vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa
ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY
ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A
olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten
kyseiset vaatimukset, 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun
neuvoston direktiivin 92/118/ETY (6), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2003/42/EY (7), ja
erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

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

Kun Newcastlen taudin esiintyminen lokakuussa 2002
tietyissä Amerikan yhdysvaltojen läntisissä osissa oli
vahvistettu, tehtiin Newcastlen tautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä Amerikan yhdysvalloissa sekä poikkeuksen
tekemisestä komission päätöksiin 94/984/EY, 96/482/
EY, 97/221/EY, 2000/572/EY, 2000/585/EY, 2000/609/
EY ja 2001/751/EY 28 päivänä tammikuuta 2003
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L

24, 30.1.1998, s. 9.
268, 24.9.1991, s. 56.
162, 1.7.1996, s. 1.
268, 24.9.1991, s. 35.
300, 23.11.1999, s. 17.
62, 15.3.1993, s. 49.
13, 18.1.2003, s. 24.

(2)

Amerikan
yhdysvaltojen
eläinlääkintäviranomaiset
ilmoittivat komissiolle 11 päivänä huhtikuuta 2003, että
Newcastlen tautitapaus oli todettu Texasin osavaltiossa
lähellä New Mexicon osavaltion rajaa. Hätätoimenpiteitä
on toteutettu useissa kyseisten osavaltioiden piirikunnissa.

(3)

Texasissa ja New Mexicossa toteutetut toimenpiteet
vastaavat Kaliforniassa, Nevadassa ja Arizonassa jo toteutettuja toimenpiteitä.

(4)

Päätös 2003/67/EY olisi näin ollen muutettava, jotta
tartunta-alueiksi todetut Texasin ja New Mexicon piirikunnat voitaisiin lisätä kyseisen päätöksen liitteeseen.

(5)

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

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 2003/67/EY seuraavasti:
1) Korvataan liite tämän päätöksen liitteellä.
2) Korvataan 6 artiklassa oleva päivämäärä ”1 päivään kesäkuuta 2003” ilmaisulla ”1 päivään elokuuta 2003”.

2 artikla
Jäsenvaltioiden on muutettava toimenpiteet, joita sovelletaan
päätöksen 2003/67/EY 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
tuotteiden tuontiin Amerikan yhdysvalloista, tämän päätöksen
mukaisiksi ja tiedotettava toteutetuista toimenpiteistä
viipymättä asianmukaisella tavalla.
Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
(8) EYVL L 26, 31.1.2003, s. 48.
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3 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivästä toukokuuta 2003.
4 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

LIITE
US-1:
Amerikan yhdysvallat seuraavia osavaltioita lukuun ottamatta:
— Kalifornia
— Nevada
— Arizona
— Texas: El Pason ja Hudspethin piirikunnat
— New Mexico: Doña Anan, Lunan ja Oteron piirikunnat.
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L 130/27

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 23 päivänä toukokuuta 2003,
bonamioosi-nilviäistaudin (Bonamia ostreae) ja/tai marteilioosi-nilviäistaudin (Marteilia refringens)
osalta hyväksyttyjen alueiden luettelosta tehdyn päätöksen 2002/300/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1639)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/378/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(4)

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

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä
saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28
päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/
67/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 98/45/EY (2), ja erityisesti sen 5 artiklan,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:

Korvataan päätöksen 2002/300/EY liite tämän päätöksen liitteellä.

(1)

(2)

(3)

Komission päätöksessä 2002/300/EY (3) vahvistetaan
Irlannin alueet, joiden katsotaan olevan vapaita bonamioosi-nilviäistaudista (Bonamia ostreae) ja/tai marteilioosi-nilviäistaudista (Marteilia refringens).
Irlannin
toimivaltainen
eläinlääkintäviranomainen
ilmoitti komissiolle ja muille jäsenvaltioille, että bonamioosi-nilviäistautia on havaittu Achill Soundissa, jota
aiemmin pidettiin vapaana tästä taudista. Tämän vuoksi
aluetta ei voida enää pitää vapaana bonamioosi-nilviäistaudista.
Päätös 2002/300/EY olisi muutettava vastaavasti.

(1) EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1.
(2) EYVL L 189, 3.7.1998, s. 12.
(3) EYVL L 103, 19.4.2002, s. 24.

1 artikla

2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE
”LIITE
BONAMIOOSI- JA/TAI MARTEILIOOSI-NILVIÄISTAUDIN OSALTA HYVÄKSYTYT ALUEET
1.A. Bonamioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt Irlannin alueet
— Irlannin koko rannikko lukuun ottamatta seuraavia viittä aluetta:
— Cork Harbour
— Galway Bay
— Ballinakill Harbour
— Clew Bay
— Achill Sound.
1.B. Marteilioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt Irlannin alueet
— Irlannin koko rannikko.
2.A. Bonamioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt Yhdistyneen kuningaskunnan, Kanaalisaarten ja Mansaaren
alueet
— Ison-Britannian koko rannikko lukuun ottamatta seuraavia alueita:
— Cornwallin etelärannikko Lizardista Start Pointiin
— Solentin suiston ympärillä oleva alue Portland Billistä Selsey Billiin
— Essexin rannikko Shoeburynessistä Landguard Pointiin
— Pohjois-Irlannin koko rannikko
— Guernseyn ja Hermin koko rannikko
— Jerseyn alue, joka muodostuu Jerseynsaaren nousuveden keskikorkeuden ja kolmen meripeninkulman etäisyydelle Jerseynsaaren laskuveden keskikorkeudesta vedetyn kuvitteellisen viivan välisestä vuorovesialueesta ja
välittömästä rannikkoalueesta. Alue sijaitsee Saint-Malon lahdessa Englannin kanaalin etelälaidalla.
— Mansaaren koko rannikko.
2.B. Marteilioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt Yhdistyneen kuningaskunnan, Kanaalisaarten ja Mansaaren
alueet
— Ison-Britannian koko rannikko
— Pohjois-Irlannin koko rannikko
— Guernseyn ja Hermin koko rannikko
— Jerseyn alue, joka muodostuu Jerseynsaaren nousuveden keskikorkeuden ja kolmen meripeninkulman etäisyydelle Jerseynsaaren laskuveden keskikorkeudesta vedetyn kuvitteellisen viivan välisestä vuorovesialueesta ja
välittömästä rannikkoalueesta. Alue sijaitsee Saint-Malon lahdessa Englannin kanaalin etelälaidalla.
— Mansaaren koko rannikko.”
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