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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1039/2003,
annettu 2 päivänä kesäkuuta 2003,
Virosta peräisin olevien tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden tuontia ja Viroon suuntautuvaa
tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden vientiä koskevista yksipuolisista siirtymätoimenpiteistä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(4)

Pöytäkirjan N:o 2 soveltamisalaan kuuluviin jalostettuihin maataloustuotteisiin, joita ei luetella tässä asetuksessa, olisi sovellettava pöytäkirjan N:o 2 mukaisia
kauppaa koskevia määräyksiä.

(5)

Tiettyjen tavaroiden tuonnin olisi oltava tullitonta; nämä
tavarat eivät saisi olla vientitukikelpoisia.

(6)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista
säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa
komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (4) säädetään
tariffikiintiöiden hallinnointijärjestelmästä. Yhteisön
viranomaisten ja jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava tämän
asetuksen nojalla avattuja tullittomia kiintiöitä kyseisen
järjestelmän mukaisesti.

(7)

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

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan 2 ja 4 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron
tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen, jäljempänä ’Eurooppa-sopimus’, joka on hyväksytty neuvoston ja komission päätöksellä 98/180/EY,
EHTY, Euratom, (1) pöytäkirjassa N:o 2 määrätään tariffimyönnytyksistä Virosta peräisin oleville jalostetuille
maataloustuotteille. Pöytäkirjaa N:o 2 on muutettu Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten
mukauttamisesta tehdyllä pöytäkirjalla (2). Sitä on parannettu EY—Viro-assosiaationeuvoston päätöksellä N:o
6/2001 (3).

Hiljattain on tehty kauppasopimus, jolla muutetaan
mukauttamispöytäkirjaa. Sopimuksen tarkoituksena on
edistää taloudellista lähentymistä Euroopan unioniin liittymisen valmistelemiseksi, ja sen on määrä tulla voimaan
viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2003. Yhteisön osalta
tässä sopimuksessa määrätään myönnytyksistä, jotka
käytännössä merkitsevät tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden kaupan vapauttamisen saattamista päätökseen
sekä muiden jalostettujen maataloustuotteiden tullittomia
kiintiöitä. Näiden kiintiöiden ulkopuolisen tuonnin osalta
sovelletaan edelleen voimassa olevia säännöksiä.

Mukauttamispöytäkirjan muuttamista koskevan päätöksen hyväksymismenettelyä ei saada ajoissa päätökseen
siten, että mukauttamispöytäkirja voisi tulla voimaan 1
päivänä heinäkuuta 2003. Tämän vuoksi on tarpeen
säätää Virolle annettujen yksipuolisten myönnytysten
jatkamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2003.

(1) EYVL L 68, 9.3.1998, s. 1.
(2) EYVL L 29, 3.2.1999, s. 11.
(3) EYVL L 283, 27.10.2001, s. 49.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Liitteessä I lueteltuihin Virosta peräisin oleviin jalostettuihin
maataloustuotteisiin ei sovelleta tulleja 1 päivästä heinäkuuta
2003.

2 artikla
Avataan liitteessä II mainitut tullittomat kiintiöt 1 päivästä
heinäkuuta 31 päivään joulukuuta 2003 ja vuodeksi 2004 liitteessä vahvistetuin edellytyksin.
(4) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 444/2002 (EYVL L 68, 12.3.2002,
s. 11).
5
( ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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6 artikla

3 artikla
Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina
tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista 13 päivänä
heinäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1520/
2000 (1) mukaisia vientitukia ei sovelleta perustamissopimuksen
liitteessä I lueteltuihin jalostettuihin maataloustuotteisiin.

4 artikla
Pöytäkirjassa N:o 2 vahvistettuja määräyksiä on sovellettava
jalostettuihin maataloustuotteisiin, joita ei ole lueteltu liitteessä
I tai II.

Komissio hallinnoi liitteessä II tarkoitettuja tullittomia kiintiöitä
asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan
mukaisesti.
7 artikla
1. Komissiota avustaa tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 3448/93 (2) 16 artiklassa tarkoitettu
komitea, jäljempänä ’komitea’.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklaa.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5 artikla
Komissio voi 7 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen
keskeyttää 1 ja 2 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden soveltamisen, jos Viro ei sovella sovittuja vastavuoroisia etuuksia.

8 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Luxemburgissa 2 päivänä kesäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
K. STEFANIS

(1) EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 740/2003 (EUVL L 106,
29.4.2003, s. 12).

(2) EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298,
25.11.2000, s. 5).
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LIITE I
VASTAVUOROINEN VAPAUTTAMINEN

CN-koodi

Tavaran kuvaus

(1)

(2)

0403

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja
kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää,
pähkinää tai kaakaota sisältävä:

0403 10

– jogurtti:
– – maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:
– – – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus:

0403 10 51

– – – – enintään 1,5 painoprosenttia

0403 10 53

– – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

0403 10 59

– – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia
– – – muu, maitorasvapitoisuus painoprosentteina:

0403 10 91

– – – – enintään 3 painoprosenttia

0403 10 93

– – – – suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

0403 10 99

– – – – suurempi kuin 6 painoprosenttia

0403 90

– muut:
– – maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:
– – – jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus:

0403 90 71

– – – – enintään 1,5 painoprosenttia

0403 90 73

– – – – suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

0403 90 79

– – – – suurempi kuin 27 painoprosenttia
– – – muu, maitorasvapitoisuus painoprosentteina:

0403 90 91

– – – – enintään 3 painoprosenttia

0403 90 93

– – – – suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

0403 90 99

– – – – suurempi kuin 6 painoprosenttia

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet:

0405 20

– maidosta valmistetut levitteet:

0405 20 10

– – rasvapitoisuus vähintään 39 mutta pienempi kuin 60 painoprosenttia

0501 00 00

Hiukset, valmistamattomat, myös pestyt tai rasvattomiksi tehdyt; hiusjätteet

0502

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat; mäyränkarvat ja muut harjantekoon käytettävät karvat;
tällaisten harjaksien ja karvojen jätteet:

0502 10 00

– sian ja villisian harjakset ja muut karvat sekä niiden jätteet

0502 90 00

– muut

0503 00 00

Jouhet ja jouhenjätteet, myös kerrostettuina, tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman
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(1)

(2)

0505

Höyhen tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin
reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty
säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe ja jätteet:

0505 10

– pehmustehöyhenet; untuvat:

0505 10 10

– – valmistamattomat

0505 10 90

– – muut

0505 90 00

– muut

0506

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei
määrämuotoisiksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe ja
jätteet:

0506 10 00

– osseiini ja hapolla käsitellyt luut

0506 90 00

– muut

0507

Norsunluu, kilpikonnankuori, valaanhetulat ja hetulaharjat, sarvet, kaviot, sorkat, kynnet ja nokat,
valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet:

0507 10 00

– norsunluu, norsunluusta saatu jauhe ja jätteet

0507 90 00

– muut

0508 00 00

Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta muutoin
työstämättömät; nilviäisten, äyriäisten ja piikkinahkaisten kuoret sekä mustekalan selkäkilvet,
valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

0509 00

Pesusienet, eläinperäiset:

0509 00 10

– valmistamattomat

0509 00 90

– muut

0510 00 00

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjankärpänen; sappi, myös kuivattu; tuoreet,
jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita
käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen

0710

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt):

0710 40 00

– sokerimaissi

0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke tai muussa
säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina:

0711 90

– muut kasvikset; kasvissekoitukset:
– – kasvikset:

0711 90 30

– – – sokerimaissi

0903 00 00

Mate
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(1)

1302

(2)

Kasvimehut ja uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agaragar ja muut kasviaineista saadut
kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:
– kasvimehut ja uutteet:

1302 12 00

– – lakritsista saadut

1302 13 00

– – humalasta saadut

1302 14 00

– – pyretriumkasveista tai rotenonipitoisten kasvien juurista saadut

1302 19

– – muut:

1302 19 30

– – – kasviuutteiden keskinäiset seokset, juomien tai muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut
– – – muut:

1302 19 91

– – – – lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetut

1302 20

– pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit:

1302 20 10

– – kuivassa muodossa

1302 20 90

– – muut
– kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

1302 31 00

– – agar-agar

1302 32

– – johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä tai guarsiemenistä saadut kasvilimat ja
paksunnosaineet, myös modifioidut:

1302 32 10

– – – johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä saadut

1401

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin tai punontaan (esim. bambu, rottinki,
ruoko, kaisla, koripaju, raffia, puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki sekä niini):

1401 10 00

– bambu

1401 20 00

– rottinki

1401 90 00

– muut

1402 00 00

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti täytteenä tai pehmusteena (esim. kapokki, täpeheinä
ja meriheinä), myös kerrostettuina ja muuhun tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman

1403 00 00

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti luudan tai harjantekoon (esim. luutadurra, piassava,
riisinjuuri ja istlekuitu), myös kimppuina tai sykkyröinä

1404

Muualle kuulumattomat kasvituotteet:

1404 10 00

– raa'at kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti värjäykseen tai parkitukseen

1404 20 00

– puuvillalintterit

1404 90 00

– muut

1505

Villarasva ja siitä saadut rasvaaineet (myös lanoliini):

1505 00 10

– villarasva, raaka

1505 00 90

– muut
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(2)

1506 00 00

Muut eläinrasvat ja öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

1515

Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (myös jojobaöljy) sekä niiden jakeet, myös puhdistetut,
mutta kemiallisesti muuntamattomat:

1515 90 15

– – jojoba ja oiticicaöljy; myrttivaha ja japaninvaha; niiden jakeet

1516

Eläin ja kasvirasvat ja öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt,
uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut:

1516 20

– kasvirasvat ja öljyt sekä niiden jakeet:

1516 20 10

– – hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin tai kasvirasvoista tai öljyistä
tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja
öljyt sekä niiden jakeet:

1517 10

– margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini:

1517 10 10

– – jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

1517 90

– muut:

1517 90 10

– – jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa
– – muut:

1517 90 93

– – – muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja valmisteet

1518 00

Eläin ja kasvirasvat ja öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin ja kasvirasvat ja öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin tai kasvirasvoista tai öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista:

1518 00 10

– linoksiini
– muut:

1518 00 91

– – eläin ja kasvirasvat ja öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt,
puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin ja kasvirasvat ja öljyt sekä niiden jakeet
– – muut:

1518 00 95

– – – syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläinrasvoista ja
-öljyistä tai eläin ja kasvirasvoista tai öljyistä tai niiden jakeista

1518 00 99

– – – muut

1520 00 00

Raaka glyseroli; glyserolivesi ja lipeä

1521

Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat sekä spermaseetti,
myös puhdistetut tai värjätyt:

1521 10 00

– kasvivahat

1521 90

– muut:

1521 90 10

– – spermaseetti, myös puhdistettu tai värjätty
– – mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, myös puhdistetut tai värjätyt:

1521 90 91

– – – raa'at

1521 90 99

– – – muut
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1522 00

Degras; rasvaaineiden tai eläin ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet:

1522 00 10

– degras

1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi),
jähmeät; lisättyä maku tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös
luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

1702 50 00

– kemiallisesti puhdas fruktoosi

1702 90

– muut, myös inverttisokeri ja muut sokeri ja sokerisiirappiseokset, joissa on fruktoosia 50
prosenttia kuivapainosta

1702 90 10

– – kemiallisesti puhdas maltoosi

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa):

1704 10

– purukumi, myös sokerilla kuorrutettu:
– – jossa on vähemmän kuin 60 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna):

1704 10 11

– – – levypurukumi

1704 10 19

– – – muu
– – jossa on vähintään 60 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina
ilmaistuna):

1704 10 91

– – – levypurukumi

1704 10 99

– – – muu

1704 90

– muut:

1704 90 10

– – lakritsiuute, jossa on sakkaroosia enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta ei muita lisättyjä
aineita

1704 90 30

– – valkoinen suklaa
– – muut:

1704 90 51

– – – pastat ja massat, myös marsipaani, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään
1 kg

1704 90 55

– – – kurkkupastillit ja yskänkaramellit

1704 90 61

– – – valmisteet, joissa on erillinen kova sokerikuorrutuskerros
– – – muut:

1704 90 65

– – – – viini ja hedelmäkumit, geleemakeiset sekä hedelmäpastat, jotka ovat sokerimakeisina

1704 90 71

– – – – keitetyt makeiset, myös täytetyt

1704 90 75

– – – – toffeet ja niiden kaltaiset makeiset
– – – – muut:

1704 90 81
ex 1704 90 99
(Tarickoodi
1704 90 99 10)

– – – – – tabletit, jotka on valmistettu puristamalla
– – – – – – muut (lukuun ottamatta tuotteita, joissa on vähintään 70 painoprosenttia sakkaroosia
(mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)):
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1803

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu:

1803 10 00

– josta rasvaa ei ole poistettu

1803 20 00

– josta rasva on joko kokonaan tai osittain poistettu

1804 00 00

Kaakaovoi, rasva ja öljy

1805 00 00

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet:

1806 10

– kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä:

1806 10 15

– – jossa ei ole lainkaan sakkaroosia tai jossa on vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia
(mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

1806 10 20

– – jossa on vähintään 5 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 65 painoprosenttia sakkaroosia
(mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

1806 10 30

– – jossa on vähintään 65 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 80 painoprosenttia sakkaroosia
(mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

1806 20

– muut valmisteet enemmän kuin 2 kg:n painoisina levyinä tai tankoina taikka nesteenä, tahnana,
jauheena, rakeina tai niiden kaltaisessa muodossa, astian tai muun tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino suurempi kuin 2 kg:

1806 20 10

– – joissa on vähintään 31 painoprosenttia kaakaovoita tai jotka sisältävät kaakaovoita ja maitorasvaa yhteensä vähintään 31 painoprosenttia

1806 20 30

– – joissa on kaakaovoita ja maitorasvaa yhteensä vähintään 25 painoprosenttia, mutta vähemmän
kuin 31 painoprosenttia
– – muut:

1806 20 50

– – – joissa on vähintään 18 painoprosenttia kaakaovoita

1806 20 70

– – – ”chocolate milk crumb”

ex 1806 20 80
(Tarickoodi
1806 20 80 10)

– – – – suklaakuorrutteet (lukuun ottamatta tuotteita, joissa on vähintään 70 painoprosenttia
sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna))

ex 1806 20 95
(Tarickoodi
1806 20 95 10)

– – – – muut (lukuun ottamatta tuotteita, joissa on vähintään 70 painoprosenttia sakkaroosia
(mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)):
– muut, levyinä, tankoina tai patukoina:

1806 31 00

– – täytetyt

1806 32

– – täyttämättömät:

1806 32 10

– – – lisättyä viljaa, hedelmää tai pähkinää sisältävät

1806 32 90

– – – muut

1806 90

– muut:
– – suklaa ja suklaatuotteet:
– – – kohvehdit, myös täytetyt

1806 90 11

– – – – alkoholia sisältävät
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1806 90 19
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– – – – muut
– – – muut:

1806 90 31

– – – – täytetyt

1806 90 39

– – – – täyttämättömät

1806 90 50

– – sokerivalmisteet ja niiden korvikkeet, jotka perustuvat muihin makeutusaineisiin kuin sokeriin,
kaakaota sisältävät

1806 90 60

– – kaakaota sisältävät levitteet

1806 90 70

– – kaakaota sisältävät valmisteet juomien valmistukseen

ex 1806 90 90
(Tarickoodit
1806 90 90 11
ja
1806 90 90 91)

– – muut (lukuun ottamatta tuotteita, joissa on vähintään 70 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan
lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna))

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai
mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on
vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401—0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan
kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna:

1901 10 00

– pikkulasten ruoaksi tarkoitetut valmisteet vähittäismyyntipakkauksissa

1901 20 00

– seokset ja taikinat, nimikkeen 1905 leipomatuotteiden valmistukseen tarkoitetut

1901 90

– muut:
– – mallasuute:

1901 90 11

– – – kuivauutteen määrä vähintään 90 painoprosenttia

1901 90 19

– – – muu
– – muut:

1901 90 91

– – – jotka eivät sisällä maitorasvoja, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä tai jotka
sisältävät vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri) tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä, eivät kuitenkaan nimikkeiden 0401—0404 tuotteista
jauheeksi valmistettuja elintarvikkeita

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni,
myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous,
myös valmistettu:
– kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu:

1902 11 00

– – munaa sisältävät

1902 19

– – muut:

1902 19 10

– – – jotka eivät sisällä tavallisia vehnäjauhoja

1902 19 90

– – – muut

1902 20

– täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut:
– – muut:

1902 20 91

– – – kypsennetyt
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1902 20 99

– – – muut

1902 30

– muut makaronivalmisteet:

1902 30 10

– – kuivatut

1902 30 90

– – muut

1902 40

– couscous:

1902 40 10

– – valmistamaton

1902 40 90

– – muu

1903 00 00

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina,
seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla
valmistettu, muualle kuulumattomat:

1904 10

– viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet:

1904 10 10

– – maissista tehdyt

1904 10 30

– – riisistä tehdyt

1904 10 90

– – muut

1904 20

– paahtamattomista viljahiutaleista tai paahtamattomien viljahiutaleiden ja paahdettujen viljahiutaleiden tai paisutetun viljan sekoituksesta saadut elintarvikevalmisteet:

1904 20 10

– – myslin kaltaiset valmisteet, jotka perustuvat paahtamattomiin viljahiutaleisiin
– – muut:

1904 20 91

– – – maissista tehdyt

1904 20 95

– – – riisistä tehdyt

1904 20 99

– – – muut

1904 30 00

– bulgurvehnä

1904 90

– muut:

1904 90 10

– – riisi

1904 90 80

– – muut
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1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos
niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen
käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet:

1905 10 00

– näkkileipä

1905 20

– maustekakut:

1905 20 10

– – joissa on vähemmän kuin 30 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri
sakkaroosina ilmaistuna)

1905 20 30

– – joissa on vähintään 30 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 50 painoprosenttia sakkaroosia
(mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)

1905 20 90

– – joissa on vähintään 50 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina
ilmaistuna)
– makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits); vohvelit ja vohvelikeksit:

1905 31

– – makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits):
– – – kokonaan tai osittain suklaalla tai muilla kaakaota sisältävillä valmisteilla päällystetyt tai
peitetyt:

1905 31 11

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 85 g

1905 31 19

– – – – muut
– – – muut:

1905 31 30

– – – – joissa on maitorasvaa vähintään 8 painoprosenttia
– – – – muut:

1905 31 91

– – – – – täytekeksit

1905 31 99

– – – – muut

1905 32

– – vohvelit ja vohvelikeksit:
– – – kokonaan tai osittain suklaalla tai muilla kaakaota sisältävillä valmisteilla päällystetyt tai
peitetyt:

1905 32 11

– – – – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 85 g

1905 32 19

– – – – muut
– – – muut:

1905 32 91

– – – – suolatut, myös täytetyt

1905 32 99

– – – – muut

1905 40

– korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet:

1905 40 10

– – korput

1905 40 90

– – muut

1905 90

– muut:

1905 90 10

– – happamaton leipä (matzos)
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– – ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit,
riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet
– – muut:

1905 90 30

– – – ruokaleipä, jossa ei ole lisättyä hunajaa, munaa, juustoa tai hedelmää ja jossa on sokeria
enintään 5 prosenttia ja/tai rasvaa enintään 5 prosenttia kuivapainosta

1905 90 40

– – – vohvelit ja vohvelikeksit, joissa on vettä enemmän kuin 10 painoprosenttia

1905 90 45

– – – keksit ja pikkuleivät (biscuits)

1905 90 55

– – – puristetut tai paisutetut tuotteet, maustetut tai suolatut
– – – muut:

1905 90 60

– – – – lisättyä makeutusainetta sisältävät

2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut
syötävät kasvinosat:

2001 90

– muut:

2001 90 30

– – sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia
tärkkelystä

2001 90 60

– – palmunsydämet

2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt,
muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

2004 10

– perunat:
– – muut:

2004 10 91

– – – hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2004 90

– muut kasvikset sekä kasvissekoitukset:

2004 90 10

– – sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset,
jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

2005 20

– perunat:

2005 20 10

– – hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2005 80 00

– sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös
lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:
– pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, myös näiden sekoitukset:

2008 11

– – maapähkinät:

2008 11 10

– – – maapähkinävoi
– muut, myös muut sekoitukset kuin alanimikkeeseen 2008 19 kuuluvat:
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2008 91 00

– – palmunsydämet

2008 99

– – muut:
– – – lisättyä alkoholia sisältämättömät:
– – – – lisättyä sokeria sisältämättömät:

2008 99 85

– – – – – maissi, muu kuin sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

2101

Kahvi, tee ja mateuutteet, esanssit ja tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen
perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden
uutteet, esanssit ja tiivisteet:
– kahviuutteet, esanssit ja tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin tai kahviin
perustuvat valmisteet:

2101 11

– – uutteet, esanssit ja tiivisteet:

2101 11 11

– – – kahviin perustuvan kuivaaineen pitoisuus vähintään 95 painoprosenttia

2101 11 19

– – – muut

2101 12

– – uutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perustuvat valmisteet tai kahviin perustuvat valmisteet:

2101 12 92

– – – kahviuutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perustuvat valmisteet

2101 12 98

– – – muut

2101 20

– tee ja mateuutteet, esanssit ja tiivisteet sekä näihin uutteisiin, esansseihin ja tiivisteisiin taikka
teehen tai mateen perustuvat valmisteet:

2101 20 20

– – uutteet, esanssit ja tiivisteet
– – valmisteet:

2101 20 92

– – – tee tai mateuutteisiin, esansseihin tai tiivisteisiin perustuvat valmisteet

2101 20 98

– – – muut

2101 30

– paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet:
– – paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet:

2101 30 11

– – – paahdettu juurisikuri

2101 30 19

– – – muut
– – paahdetun juurisikurin uutteet, esanssit ja tiivisteet ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet:

2101 30 91

– – – paahdetusta juurisikurista saadut

2101 30 99

– – – muut

2102

Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset mikroorganismit
(ei kuitenkaan nimikkeen 3002 rokotteet); valmistetut leivinjauheet:

2102 10

– elävä eli aktiivinen hiiva:

2102 10 10

– – valikoitu kantahiiva (hiivaviljelmät)
– – leivontahiiva:

2102 10 31

– – – kuivattu
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2102 10 39

– – – muu

2102 10 90

– – muut

2102 20

– kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset mikroorganismit:
– – kuollut eli inaktiivinen hiiva:

2102 20 11

– – – tabletteina, kuutioina tai niiden kaltaisessa muodossa taikka tuotetta lähinnä olevan
pakkauksen nettopaino enintään 1 kg

2102 20 19

– – – muu

2102 20 90

– – muut

2102 30 00

– valmistetut leivinjauheet

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja
valmistettu sinappi:

2103 10 00

– soijakastike

2103 20 00

– tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet

2103 30

– sinappijauho ja valmistettu sinappi:

2103 30 10

– – sinappijauho

2103 30 90

– – valmistettu sinappi

2103 90

– muut:

2103 90 10

– – nestemäinen mango-chutney

2103 90 30

– – aromaattiset katkerot, alkoholipitoisuus 44,2—49,2 tilavuusprosenttia, katkeroa, mausteita ja
erilaisia aineksia 1,5—6 painoprosenttia sekä sokeria 4—10 painoprosenttia sisältävät,
enintään 0,5 litraa vetävissä astioissa

2103 90 90

– – muut

2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet:

2104 10

– keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten:

2104 10 10

– – kuivatut

2104 10 90

– – muut

2104 20 00

– homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät:

2105 00 10

– joissa ei ole lainkaan maitorasvaa tai joissa sitä on vähemmän kuin 3 painoprosenttia
– joissa on maitorasvaa:

2105 00 91

– – vähintään 3 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 7 painoprosenttia

2105 00 99

– – vähintään 7 painoprosenttia

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

2106 10

– proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet:

2106 10 20

– – joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka
joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia
sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä
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2106 10 80

– – muut

2106 90

– muut:

2106 90 20

– – alkoholipitoiset valmisteet (seokset), jollaisia käytetään juomien valmistukseen, muut kuin
hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat
– – muut:

2106 90 92

– – – joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka
joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä:

2201

Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi:

2201 10

– kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi:
– – luonnon kivennäisvesi:

2201 10 11

– – – hiilihapoton

2201 10 19

– – – muu

2201 10 90

– – muu

2201 90 00

– muu

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä
tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä ja kasvismehut:

2202 10 00

– vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta
sisältävä tai maustettu

2202 90

– muut:

2202 90 10

– – nimikkeiden 0401—0404 tuotteita tai niistä saatuja rasvoja sisältämättömät
– – muut, jotka sisältävät nimikkeiden 0401—0404 tuotteista saatuja rasvoja:

2202 90 91

– – – vähemmän kuin 0,2 painoprosenttia

2202 90 95

– – – vähintään 0,2 painoprosenttia, mutta vähemmän kuin 2 painoprosenttia

2202 90 99

– – – vähintään 2 painoprosenttia

2203 00

Mallasjuomat:
– enintään 10 litraa vetävissä astioissa:

2203 00 01

– – pulloissa

2203 00 09

– – muut

2203 00 10

– enemmän kuin 10 litraa vetävissä astioissa

2205

Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla:

2205 10

– enintään 2 litraa vetävissä astioissa:

2205 10 10

– – todellinen alkoholipitoisuus enintään 18 tilavuusprosenttia
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2205 10 90

– – todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia

2205 90

– muut:

2205 90 10

– – todellinen alkoholipitoisuus enintään 18 tilavuusprosenttia

2205 90 90

– – todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 18 tilavuusprosenttia

2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta:

2207 10 00

– denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia

2207 20 00

– denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä
riippumatta

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia;
väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat:

2208 20

– väkevät alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristejäännöksestä tislaamalla
valmistetut:
– – enintään 2 litraa vetävissä astioissa:

2208 20 12

– – – konjakki

2208 20 14

– – – armanjakki

2208 20 26

– – – grappa

2208 20 27

– – – brandy de Jerez

2208 20 29

– – – muut
– – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa:

2208 20 40

– – – raakatisleet
– – – muut:

2208 20 62

– – – – konjakki

2208 20 64

– – – – armanjakki

2208 20 86

– – – – grappa

2208 20 87

– – – – brandy de Jerez

2208 20 89

– – – – muut

2208 30

– viski:
– – bourbon:

2208 30 11

– – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 30 19

– – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa
– – skotlantilainen viski:
– – – mallasviski:

2208 30 32

– – – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 30 38

– – – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa
– – – viskisekoitukset:

2208 30 52

– – – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa
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2208 30 58

(2)

– – – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa
– – – muu:

2208 30 72

– – – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 30 78

– – – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa
– – – muu:

2208 30 82

– – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 30 88

– – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

2208 40

– rommi ja taffia:
– – enintään 2 litraa vetävissä astioissa:

2208 40 11

– – – rommi, jossa on muita haihtuvia aineita kuin etyyli ja metyylialkoholia vähintään 225
grammaa hehtolitrassa puhdasta alkoholia (sallittu poikkeama 10 prosenttia)
– – – muu:

2208 40 31

– – – – arvo suurempi kuin 7,9 euroa litralta puhdasta alkoholia

2208 40 39

– – – – muu
– – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa:

2208 40 51

– – – rommi, jossa on muita haihtuvia aineita kuin etyyli ja metyylialkoholia vähintään 225
grammaa hehtolitrassa puhdasta alkoholia (sallittu poikkeama 10 prosenttia)
– – muut:

2208 40 91

– – – – arvo suurempi kuin 2 euroa litralta puhdasta alkoholia

2208 40 99

– – – – muu

2208 50

– gini ja genever:
– – gini:

2208 50 11

– – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 50 19

– – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa
– – genever:

2208 50 91

– – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 50 99

– – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

2208 60

– votka:
– – alkoholipitoisuus enintään 45,4 tilavuusprosenttia:

2208 60 11

– – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 60 19

– – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa
– – alkoholipitoisuus suurempi kuin 45,4 tilavuusprosenttia:

2208 60 91

– – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa
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2208 60 99

– – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

2208 70

– liköörit:

2208 70 10

– – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 70 90

– – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

2208 90

– muut:
– – arrakki:

2208 90 11

– – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 90 19

– – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa
– – luumu, päärynä ja kirsikkaviina (ei kuitenkaan liköörit):

2208 90 33

– – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 90 38

– – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa
– – muut väkevät alkoholijuomat ja muut alkoholipitoiset juomat:
– – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa:

2208 90 41

– – – – ouzo
– – – – muut:
– – – – – väkevät alkoholijuomat (ei kuitenkaan liköörit):
– – – – – – hedelmistä tislatut:

2208 90 45

– – – – – – – calvados

2208 90 48

– – – – – – – muut
– – – – – – muut:

2208 90 52

– – – – – – – korn

2208 90 54

– – – – – – – tequila

2208 90 56

– – – – – – – muut

2208 90 69

– – – – – muut alkoholipitoiset juomat
– – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa:
– – – – väkevät alkoholijuomat (ei kuitenkaan liköörit):

2208 90 71

– – – – – hedelmistä tislatut

2208 90 75

– – – – – tequila

2208 90 77

– – – – – muut

2208 90 78

– – – – muut alkoholipitoiset juomat
– – denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia:

2208 90 91

– – – enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 90 99

– – – enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa
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2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet:

2402 10 00

– tupakkaa sisältävät sikarit ja pikkusikarit

2402 20

– tupakkaa sisältävät savukkeet:

2402 20 10

– – mausteneilikkaa sisältävät

2402 20 90

– – muut

2402 90 00

– muut

2403

Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tupakankorvikkeet; ”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka; tupakkauutteet ja esanssit:

2403 10

– piippu ja savuketupakka, myös jos siinä on tupakankorviketta, sen määrästä riippumatta:

2403 10 10

– – tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 500 g

2403 10 90

– – muu
– muut:

2403 91 00

– – ”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka

2403 99

– – muut:

2403 99 10

– – – purutupakka ja nuuska

2403 99 90

– – – muut

3301

Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoiset), myös jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla
saadut nesteet (absolutes); resinoidit; uutetut oleohartsit; haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva,
rasvaöljy ja vahaliuokset tai niiden kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai maseroimalla saadut; terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista
öljyistä; haihtuvien öljyjen vesitisleet ja liuokset:

3301 90

– muut:

3301 90 10

– – terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä
– – uutetut oleohartsit:

3301 90 21

– – – lakritsista ja humalasta saadut

3301 90 30

– – – muut

3301 90 90

– – muut

3302

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset
(myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raakaaineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:

3302 10

– jollaisia käytetään elintarvike tai juomateollisuudessa:
– – jollaisia käytetään juomateollisuudessa:
– – – valmisteet, joissa on kaikki juomille luonteenomaiset aromiaineet:

L 151/19

L 151/20

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

(1)

3302 10 10

19.6.2003

(2)

– – – – todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 0,5 tilavuusprosenttia
– – – – muut:

3302 10 21

– – – – – joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä,
taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5
painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia
glukoosia tai tärkkelystä

3302 10 29

– – – – – muut

3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat:

3501 10

– kaseiini:

3501 10 10

– – keinotekoisten tekstiilikuitujen valmistukseen tarkoitettu

3501 10 50

– – teollisuuskäyttöön, ei kuitenkaan elintarvikkeiden tai rehun valmistukseen tarkoitettu

3501 10 90

– – muut

3501 90

– muut:

3501 90 90

– – muut

3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasvaalkoholit:
– teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt:

3823 11 00

– – steariinihappo

3823 12 00

– – öljyhappo

3823 13 00

– – mäntyöljyrasvahapot

3823 19

– – muut:

3823 19 10

– – – tislatut rasvahapot

3823 19 30

– – – rasvahappotisle

3823 19 90

– – – muut

3823 70 00

– teolliset rasvaalkoholit

LIITE II
VIROSTA PERÄISIN OLEVIEN TUOTTEIDEN TULLITTOMAT KIINTIÖT
Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tariffikiintiö
(tonnia)

09.6564

ex 1704 90 99
(Taric-koodi 1704 90 99 90)

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet
(myös valkoinen suklaa). Muut, joissa on
vähintään 70 painoprosenttia sakkaroosia
(mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina
ilmaistuna)

300

09.6565

2106 90 98

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet,
muut

600
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1040/2003,
annettu 11 päivänä kesäkuuta 2003,
asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta pysähdyspaikkojen käytön osalta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

lajin terveysvaatimukset, jonka osalta pysähdyspaikka on
hyväksytty ja jotka pakollisen oleskelun jälkeen yhdellä
ainoalla tilalla ovat kulkeneet yhden ainoan hyväksytyn
keräyskeskuksen kautta.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon eläinten suojelemisesta kuljetuksen aikana ja
direktiivien 90/425/ETY ja 91/496/ETY muuttamisesta 19
päivänä marraskuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/
628/ETY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

(7)

Yhteisön eläinten terveydellisen tilan suojelua koskevan
perustavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen ja aiheellista
vahvistaa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti pysähdyspaikkojen käyttöä koskevat säännöt. Tässä asetuksessa
rajoitutaan siihen, mikä on tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannen
kohdan mukaisesti.

(8)

Yhteisön eläinten terveystilanteen kehittyminen saattaa
edellyttää pysähdyspaikkojen käyttöä koskevien edellytysten mukauttamista. On aiheellista säätää menettelystä,
jota noudattaen asetuksen (EY) N:o 1255/97 teknisiä
säännöksiä voidaan mukauttaa yhteisön eläinten terveystilanteen huomioon ottamiseksi.

(9)

Asetuksen N:o 1255/97 täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28
päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen
1999/468/EY (5) mukaisesti.

(10)

Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat
asetuksen (EY) N:o 1255/97 säännösten rikkomiseen
sovellettavia seuraamuksia, ja varmistettava, että ne
pannaan täytäntöön. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(11)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 1255/97 olisi muutettava vastaavasti,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivin 91/628/EY mukaisesti eläimet on säädetyin
väliajoin eläinkuljetuksen aikana purettava lastista,
ruokittava, juotettava ja niiden on annettava levätä.

(2)

Pysähdyspaikkoja koskevista yhteisön vaatimuksista ja
direktiivin 91/628/ETY liitteessä tarkoitetun reittisuunnitelman mukauttamisesta 25 päivänä kesäkuuta 1997
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1255/97 (3)
säädetään tautien mahdollisen leviämisen estämiseksi
toteutettavista terveyttä koskevista toimenpiteistä. Lisäksi
siinä velvoitetaan pitämään eläinten siirtoa koskevaa
rekisteriä.

(3)

Tietyt yhteisössä vuonna 2001 ilmoitetut suu- ja sorkkatautitapaukset liittyivät eläinten sekoittumiseen pysähdyspaikoilla. Näiden tautitapausten tutkinnassa paljastui,
että terveyttä koskevia toimenpiteitä ja eläinten siirtoa
koskevan rekisterin pitämisen velvoitetta ei ollut noudatettu.

(4)

Komission päätöksessä 2001/327/EY (4) kielletään pysähdyspaikkojen käyttö väliaikaisesti. Näin pyritään
estämään suu- ja sorkkatautiepidemian mahdollinen
leviäminen yhteisön alueella. Tätä toimenpidettä sovelletaan tilapäisesti, joten se on tarpeen korvata asianmukaisilla pysyvillä toimenpiteillä.

(5)

Pysähdyspaikkojen käyttö voi olla uhka eläinten terveydelle erityisesti, jos pysähdyspaikkoja ei käytetä eläinten
terveyden kannalta asianmukaisesti. Tämän vuoksi
pysähdyspaikkoihin sovellettavia eläinten terveyttä
koskevia sääntöjä olisi vahvistettava, erityisesti puhdistamisen ja desinfioimisen osalta.

(6)

Saadun kokemuksen perusteella näyttää myös tarpeelliselta säätää, että pysähdyspaikkojen kautta saa kuljettaa
ainoastaan sellaisia eläimiä, jotka täyttävät yhteisön sen

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetusta (EY) N:o 1255/97 seuraavasti:
1) Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

(1) EYVL L 340, 11.12.1991, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122,
16.5.2003, s. 1).
2
( ) EYVL C 291, 26.11.2002, s. 179.
(3) EYVL L 174, 2.7.1997, s. 1.
(4) EYVL L 115, 25.4.2001, s. 12. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna päätöksellä 2002/1004/EY (EYVL L 349, 24.12.2002, s.
108).

”3.
Toimivaltainen viranomainen antaa jokaiselle hyväksytylle pysähdyspaikalle hyväksyntänumeron. Hyväksyntä
voidaan rajoittaa tiettyyn eläinlajiin tai tiettyihin eläintyyppeihin ja terveydentilaan.
(5) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle luettelon hyväksytyistä
pysähdyspaikoista sekä mahdolliset ajan tasalle saatetut
tiedot.

19.6.2003

c) ne kuuluvat eläinryhmään, jonka osalta pysähdyspaikka
on hyväksytty.
(*) EYVL L 208, 19.8.1993, s. 34.”

Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle myös yksityiskohtaiset
järjestelyt 4 artiklan 2 kohdan säännösten soveltamiseksi,
erityisesti pysähdyspaikkojen käyttöajan ja hyväksyttyjen
tilojen kaksoiskäyttötarkoituksen osalta. Komissio antaa
kyseiset tiedot jäsenvaltioille elintarvikeketjua ja eläinten
terveyttä käsittelevän pysyvän komitean puitteissa.”

2) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

3) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:
a) Kumotaan b alakohta.
b) Korvataan h alakohta seuraavasti:
”h) ilmoitettava arkipäivän kuluessa erän lähettämisestä
toimivaltaiselle viranomaiselle liitteessä I olevan C
osan 7 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä pidettävä
rekisteriä tai tietokantaa näistä tiedoista, säilytettävä
se ja pidettävä se toimivaltaisen viranomaisen saatavilla vähintään kolmen vuoden ajan.”
4) Lisätään seuraavat artiklat:

”4 artikla

”6 a artikla
1.
Pysähdyspaikkoja on käytettävä ainoastaan niiden
kautta kuljetettavien eläinten vastaanottamiseen, ruokkimiseen, juottamiseen, lepuuttamiseen, majoittamiseen, hoitamiseen ja matkaan lähettämiseen.

2.
Poiketen kuitenkin siitä, mitä 1 kohdassa säädetään,
jäsenvaltiot voivat myös hyväksyä pysähdyspaikoiksi direktiivin 64/432/ETY 2 artiklan o alakohdassa ja direktiivin 91/
68/ETY 2 artiklan b alakohdan 3 alakohdassa määritellyt
keräyskeskukset kokonaisuudessaan, edellyttäen että ne ovat
tämän artiklan 3 kohdan ja tämän asetuksen liitteessä I
olevan A osan 4 kohdan mukaisia koko sen ajan, kun ne
toimivat pysähdyspaikkoina.

3.
Eläimiä voi
ainoastaan, jos:

olla

pysähdyspaikalla

yhtä

aikaa

a) niillä on sama vahvistettu terveydellinen tila, mukaan
lukien soveltuvissa tapauksissa mahdolliset yhteisön
lainsäädännön mukaisesti myönnetyt lisätakeet; ja

b) niiden terveydellisestä tilasta on annettu todistus
i) joko asianomaiseen lajiin kuuluviin eläintyyppiin
sovellettavien vaatimusten mukaan direktiivin 90/
425/ETY liitteessä A luetellun yhteisön eläinlääkintälainsäädännön mukaisesti.
Jos vastaavissa eläinten terveyttä koskevissa vaatimuksissa ei toisin määrätä, lisätodistukset takaavat, että
eläimet ovat olleet vähintään 21 päivää yhdellä tilalla
tai syntymästään asti alkuperätilalla, jos eläimet ovat
alle 21 päivän ikäisiä ennen kuin ne lähetetään kyseiseltä tilalta joko suoraan tai yhden ainoan hyväksytyn
keräyskeskuksen kautta, ja lampaiden ja vuohien
osalta noudatetaan direktiivin 91/68/ETY 4 b artiklan
4 kohdan vaatimuksia; tai
ii) kolmanteen maahan vietäväksi tarkoitettujen naudanja siansukuisten eläinten osalta päätöksen 93/444/
ETY (*) 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

Kaikki tämän asetuksen liitteeseen I tehtävät muutokset,
jotka ovat tarpeen liitteen mukauttamiseksi eläinten terveystilanteeseen, on tehtävä direktiivin 91/628/ETY 17 artiklassa
säädettyä menettelyä noudattaen.

6 b artikla
Jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivin 91/628/ETY 18
artiklan säännöksiä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta rankaisemiseksi ja toteutettava kaikki tarvittavat
toimenpiteet varmistaakseen, että nämä seuraamukset
pannaan täytäntöön. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä
säännöksistä komissiolle viimeistään toukokuun 1 päivänä
2004 ja niiden on viipymättä ilmoitettava sille myöhemmin
tehtävistä muutoksista, joilla on vaikutusta näihin
säännöksiin.”
5) Liitteessä I olevaan A osaan lisätään seuraava kohta:
”5. Ennen eläinten vastaanottamista pysähdyspaikoissa on:
a) aloitettava
puhdistusja
desinfiointitoimet
viimeistään 24 tunnin kuluttua siitä, kun kaikki
tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdan säännösten
mukaisesti siellä tätä ennen pidetyt eläimet ovat poistuneet;
b) saatettava loppuun puhdistus- ja desinfiointitoimet
ennen uuden erän saapumista, ja paikkojen on
pysyttävä vapaina eläimistä siihen asti, kunnes
puhdistus- ja desinfiointitoimet on saatettu
päätökseen virkaeläinlääkäriä tyydyttävällä tavalla.”

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2004.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Luxemburgissa 11 päivänä kesäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. DRYS
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1041/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 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 19 päivänä kesäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 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 18 päivänä kesäkuuta
2003 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
999

67,0
67,0

0707 00 05

052
628
999

87,3
143,3
115,3

0709 90 70

052
999

72,3
72,3

0805 50 10

382
388
528
999

44,5
57,3
61,4
54,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
524
528
720
804
999

82,1
116,4
90,7
85,4
59,9
65,1
101,6
90,7
86,5

0809 10 00

052
624
999

240,1
236,6
238,3

0809 20 95

052
064
094
400
999

262,8
218,7
197,7
268,3
236,9

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

115,0
115,0

0809 40 05

052
624
999

134,1
223,2
178,6

(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 1042/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämisestä hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit,
appelsiinit, sitruunat, omenat)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

vahvistettava neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta 8 päivänä
lokakuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1961/2001 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1176/2002 (5), 4 artiklan 4 kohdan
mukaisesti.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (2), ja
erityisesti sen 35 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Komission asetuksella (EY) N:o 857/2003 (3) avatulla
tarjouskilpailulla vahvistetaan ohjeellinen tukimäärä sekä
ohjeelliset määrät, joille A3-menettelyn mukaisia vientitodistuksia voidaan myöntää.
Esitettyjen tarjousten perusteella on syytä vahvistaa tuen
enimmäismäärät ja kuinka suuri prosenttiosuus niistä
määristä, joista on haettu enimmäistukea, voidaan
hyväksyä.
Tomaattien, appelsiinien, sitruunoiden ja omenoiden
osalta todistusten myöntämiseksi ohjeelliseen määrään
saakka tarvittava enimmäismäärä tarjouskilpailussa
vahvistettujen määrien rajoissa on yli puolitoista kertaa
niin suuri kuin ohjeellinen tukimäärä. Määrä on siten

(4)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tomaattien, appelsiinien, sitruunoiden ja omenoiden osalta
asetuksella (EY) N:o 857/2003 avattuun tarjouskilpailuun liittyvän tuen enimmäismäärät ja haettuihin määriin sovellettavat
prosenttiosuudet vahvistetaan liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1.
(2) EYVL L 7, 11.1.2002, s. 64.
(3) EUVL L 123, 17.5.2003, s. 15.

(4) EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8.
(5) EYVL L 170, 29.6.2002, s. 69.
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LIITE
A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntäminen hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit,
sitruunat, omenat)

Tuen enimmäismäärä (euroa/nettotonni)

Tuen enimmäismäärien mukaisesti
haettuihin määriin sovellettavat
prosenttiosuudet

Tomaatit

30

100 %

Appelsiinit

30

100 %

Sitruunat

25

100 %

Omenat

29

100 %

Tuote
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1043/2003,
annettu 17 päivänä kesäkuuta 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 20 päivänä kesäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 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

48,67

361,35

441,35

34,33

1.30

Kepasipuli (ei kuitenkaan istukassipulit)
0703 10 19

40,83

303,10

370,21

28,79

1.40

Valkosipuli
0703 20 00

156,44

1 161,43

1 418,57

110,33

1.50

Purjosipuli
ex 0703 90 00

40,98

304,25

371,61

28,90

1.80

Valko- ja punakaali
0704 90 10

73,15

543,09

663,32

51,59

1.90

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

61,43

456,07

557,05

43,33

1.100

Kiinankaali
ex 0704 90 90

54,27

402,92

492,12

38,28

1.130

Porkkanat
ex 0706 10 00

36,50

270,99

330,98

25,74

1.140

Retiisit ja retikat
ex 0706 90 90

92,37

685,78

837,61

65,15

1.160

Herneet (Pisum sativum)
0708 10 00

467,30

3 469,35

4 237,44

329,58

1.170

Pavut:

1.170.1

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

152,29

1 130,63

1 380,95

107,41

1.170.2

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

93,80

696,40

850,58

66,16

1.200

Parsa:

1.200.1

— vihreä
ex 0709 20 00

226,63

1 682,58

2 055,09

159,84

1.200.2

— muu
ex 0709 20 00

226,60

1 682,34

2 054,80

159,82

1.210

Munakoisot
0709 30 00

64,83

481,35

587,92

45,73

1.220

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

79,14

587,56

717,64

55,82

1.230

Kanttarelli
0709 59 10

809,36

6 008,93

7 339,28

570,84

1.240

Makeat ja miedot paprikat
0709 60 10

149,80

1 112,16

1 358,39

105,65

1.270

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi tarkoitettuina
0714 20 10

122,23

907,47

1 108,38

86,21

2.30

Tuoreet ananakset
ex 0804 30 00

144,56

1 073,25

1 310,86

101,96
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Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Koodi
Laji, lajike, CN-koodi

EUR

DKK

SEK

GBP

2.40

Tuoreet avokadot
ex 0804 40 00

154,57

1 147,57

1 401,63

109,02

2.50

Tuoreet guavat ja mangot
ex 0804 50 00

155,92

1 157,61

1 413,90

109,97

2.60

Makeat appelsiinit, tuoreet:

2.60.1

— veri- ja puoliveriappelsiinit
0805 10 10

50,80

377,15

460,65

35,83

2.60.2

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

53,22

395,09

482,56

37,53

2.60.3

— muut
0805 10 50

44,25

328,53

401,26

31,21

2.70

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

2.70.1

— klementiinit
ex 0805 20 10

94,54

701,88

857,27

66,68

2.70.2

— monrealit (monreales) ja satsumat
ex 0805 20 30

78,33

581,55

710,30

55,25

2.70.3

— mandariinit ja wilkingit
ex 0805 20 50

80,75

599,51

732,24

56,95

2.70.4

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

79,28

588,60

718,91

55,92

2.85

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

92,45

686,35

838,30

65,20

2.90

Greipit, tuoreet:

2.90.1

— valkoinen
ex 0805 40 00

87,92

652,74

797,25

62,01

2.90.2

— vaaleanpunainen
ex 0805 40 00

78,38

581,90

710,72

55,28

2.100

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet
0806 10 10

174,84

1 298,05

1 585,44

123,31

2.110

Vesimelonit
0807 11 00

50,84

377,45

461,02

35,86

2.120

Melonit (muut kuin vesimeloni):

2.120.1

— marillo, Cuper, Honey Dew (myös Cantalene), Onteniente, Piel de
Sapo (myös Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

44,30

328,93

401,76

31,25

2.120.2

— muut
ex 0807 19 00

54,15

402,05

491,06

38,19

2.140

Päärynät:

2.140.1

— Nipponinpäärynät eli ”nashit” (Pyrus pyrifolia),
Nipponinpäärynät eli ”ya” (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

73,61

546,50

667,50

51,92

2.140.2

— Muut
ex 0808 20 50

81,15

602,47

735,85

57,23

2.200

Mansikat
0810 10 00

110,16

817,86

998,93

77,70

2.205

Vadelmat
0810 20 10

361,18

2 681,51

3 275,18

254,74
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Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti

Koodi
Laji, lajike, CN-koodi

EUR

DKK

SEK

GBP

2 297,10

17 054,36

20 830,10

1 620,14

2.210

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)
0810 40 30

2.220

Kiivit (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

102,10

758,02

925,84

72,01

2.230

Granaattiomenat
ex 0810 90 95

381,46

2 832,07

3 459,08

269,04

2.240

Kakiluumut eli persimonit (myös saronhedelmät)
ex 0810 90 95

253,64

1 883,09

2 300,00

178,89

2.250

Litsit
ex 0810 90 30

392,70

2 915,54

3 561,03

276,97
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1044/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 1490/2002 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 2003/31/EY (2), ja erityisesti sen 8
artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3600/92 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2266/2000 (4), komission asetuksessa (EY) N:o 451/
2000 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1490/2002 (6), ja asetuksessa (EY)
N:o 1490/2002 vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen, toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa
koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Tämä ohjelma on
yhä käynnissä.
Ensimmäisestä vaiheesta saatu kokemus on osoittanut,
että jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä on tarpeen
tiivistää nopean ja johdonmukaisen päätöksenteon
varmistamiseksi.
Kolmatta
vaihetta
koskevissa
säännöksissä säädetään jäsenvaltioille suoritettavista
maksuista, joilla katetaan näiden työ esittelevänä jäsenvaltiona ja tähän vaiheeseen liittyvät muut toimet,
kyseisten jäsenvaltioiden työn asiamukaisen rahoituksen
varmistamiseksi. Johdonmukaisuuden vuoksi myös
asetuksessa (EY) N:o 451/2000 olisi säädettävä tällaisista
maksuista toisessa vaiheessa.
Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomainen
voi
arviointeja laatiessaan kuulla myös asiantuntijoita. On
tarpeen varmistaa asianmukainen rahoitus jäsenvaltioille
tällaisia kuulemisia järjestettäessä.

(4)

Asetukset (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 1490/2002
olisi näin ollen muutettava vastaavasti.

(5)

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

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

EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.
EUVL L 101, 23.4.2003, s. 3.
EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.
EYVL L 259, 13.10.2000, s. 27.
EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25.
EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 451/2000 muuttaminen
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 451/2000 12 artikla seuraavasti:
1) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Jäsenvaltioiden on perustettava järjestelmä, joka
velvoittaa ilmoittajat maksamaan maksun ilmoitusten ja
asiakirja-aineiston hallinnollisesta käsittelystä ja arvioinnista.”
2) Muutetaan 2 kohta seuraavasti:
a) korvataan a alakohta seuraavasti:
”a) vaadittava maksu jokaisesta ilmoituksesta ja jätetystä
asiakirja-aineistosta;”
b) korvataan c alakohta seuraavasti:
”c) varmistettava, että maksu saadaan kunkin jäsenvaltion liitteessä VI luetellun elimen antamien ohjeiden
mukaan ja että maksuista saadut tulot käytetään
yksinomaan rahoittamaan esittelevälle jäsenvaltiolle
sille osoitetun ilmoituksen ja asiakirja-aineiston
arvioinnista ja hallinnollisesta käsittelystä tosiasiallisesti aiheutuvat kustannukset tai 7 ja 8 artiklassa
tarkoitetut jäsenvaltioiden yleiset toimet;”

2 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1490/2002 muuttaminen
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1490/2002 17 artiklan 2 kohdan
c alakohta seuraavasti:
”c) varmistettava, että maksu saadaan kunkin jäsenvaltion
liitteessä IV luetellun elimen antamien ohjeiden
mukaan ja että maksuista saadut tulot käytetään yksinomaan rahoittamaan esittelevälle jäsenvaltiolle sille
osoitetun asiakirja-aineiston arvioinnista ja hallinnollisesta käsittelystä tosiasiallisesti aiheutuvat kustannukset
tai 9, 10 ja 11 artiklassa tarkoitetut jäsenvaltioiden
yleiset toimet;”

3 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

L 151/34

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

19.6.2003

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1045/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
interventioelinten suorittamasta paddy- eli raakariisin haltuunotosta ja sovellettavien korjausmäärien sekä hinnankorotusten ja -alennusten vahvistamisesta annetusta asetuksesta (EY) N:o 708/98
poikkeamisesta interventioon toimittamisen määräajan osalta markkinointivuonna 2002/2003
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

asetettua määräaikaa. Tämän vuoksi kuluvana markkinointivuonna 2002/2003 on perusteltua poiketa
määräajasta, jonka mukaan toimitusten on tapahduttava
toisen kuukauden loppuun mennessä.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 411/2002 (2), ja erityisesti sen 8
artiklan b alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 708/98 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
610/2001 (4), vahvistetaan interventioelinten suorittaman
paddy- eli raakariisin haltuunottoa koskevat edellytykset.
Mainitun asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että
toimituksen on tapahduttava tarjouksen vastaanottokuukautta seuraavan toisen kuukauden loppuun mennessä,
mutta kuitenkin viimeistään kuluvan markkinointivuoden 31 päivänä elokuuta.
Interventioon tarjotut paddyriisin määrät ovat tällä
hetkellä poikkeuksellisen suuret, minkä vuoksi interventioelinten on vaikea noudattaa tuotteiden toimittamiselle

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 708/98 6 artiklan 1
kohdassa säädetään, markkinointivuonna 2002/2003 paddyriisi
on toimitettava interventioelimelle viimeistään 31 päivänä
elokuuta 2003.
2 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 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
98, 31.3.1998, s. 21.
90, 30.3.2001, s. 17.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1046/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
asetuksessa (EY) N:o 780/2003 säädetyn jäädytettyä naudanlihaa koskevan osakiintiön I mukaisesti
jätettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä
naudanlihaa ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvia tuotteita
koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän
heinäkuuta 2003 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 väliseksi ajaksi)
7 päivänä toukokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 780/2003 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
Asetuksen (EY) N:o 780/2003 2 artiklassa vahvistetaan 18 550
tonniksi osakiintiön I määrä, jolle yhteisön tuojat voivat hakea
tuontioikeuksia komission asetusten (EY) N:o 995/1999 (2), (EY)
N:o 980/2000 (3) ja (EY) N:o 1080/2001 (4) mukaisesti
tuomiensa määrien perusteella. Koska haetut tuontioikeudet

ylittävät 2 artiklassa tarkoitetun käytettävissä olevan määrän,
olisi vahvistettava vähennyskerroin asetuksen (EY) N:o 780/
2003 5 artiklan säännösten mukaisesti,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 780/2003 4 artiklan 1 kohdan säännösten
mukaisesti jätetyt tuontioikeushakemukset hyväksytään
12,1696 prosentin osalta haetuista tuontioikeuksista.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

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

EUVL L 114, 8.5.2003, s. 8.
EYVL L 122, 12.5.1999, s. 3.
EYVL L 113, 12.5.2000, s. 27.
EYVL L 149, 2.6.2001, s. 11.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1047/2003,
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,
neuvoston asetuksissa (EY) N:o 2290/2000, (EY) N:o 2433/2000 ja (EY) N:o 2434/2000 säädetyn
muna-alan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen
(EY) N:o 1899/97 kumoamisesta ja kyseisessä asetuksessa vahvistettua tuontitodistusjärjestelmää
koskevista siirtymätoimenpiteistä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1899/97 liitteessä I olevassa C osassa
tarkoitettuun 25 ryhmään kuuluvien, 1 päivästä toukokuuta 2003 alkaen käytettävien todistusten perusteella
tuotavien tuotteiden tuontitullit palautetaan yhteisön
tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2913/92 soveltamista koskevista säännöistä 2 päivänä
heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY)
N:o 2454/93 (9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 881/2003 (10), 878—898
artiklan säännösten mukaisesti.

(4)

Koska 1 päivästä toukokuuta 2003 alkaen on samanaikaisesti voimassa kaksi erilaista Tšekistä peräisin olevien
kuorellisten kananmunien tuontia koskevaa järjestelmää,
eli tuontitodistusten hallinnointijärjestelmä ja päätöksellä
2003/298/EY vahvistettu vapaa pääsy yhteisön markkinoille, tänä aikana mahdollisesti syntyvien kauppaan liittyvien ongelmien rajoittamiseksi olisi toimijoille tarjottava mahdollisuus peruuttaa todistukset ja vapauttaa
vakuudet.

(5)

Koska päätöksillä 2003/298/EY ja 2003/299/EY hyväksytyt pöytäkirjat tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta
2003 ja päätöksellä 2003/286/EY hyväksytty pöytäkirja
1 päivänä kesäkuuta 2003, on syytä säätää tämän
asetuksen soveltamisesta kyseisistä päivämääristä alkaen.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien
neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä 8 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn
neuvoston päätöksen 2003/286/EY (1) ja erityisesti sen 3
artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Tšekin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppasopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta
uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä 14 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn neuvoston
päätöksen 2003/298/EY (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 2
kohdan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Slovakian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä
maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten
huomioon ottamiseksi 14 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn
neuvoston päätöksen 2003/299/EY (3) ja erityisesti sen 3
artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
(1)

(2)

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

Päätöksissä 2003/286/EY, 2003/298/EY ja 2003/299/EY
säädetään tiettyjen Bulgariasta, Tšekistä ja Slovakiasta
peräisin olevien muna-alan tuotteiden kiintiöiden, joissa
kannetaan alennettua tullia, suorasta hallinnoinnista, kun
kyseisiä tuotteita tuodaan yhteisön alueelle, sekä
neuvoston asetusten (EY) N:o 2290/2000 (4), (EY) N:o
2433/2000 (5) ja (EY) N:o 2434/2000 (6) kumoamisesta.
Näin ollen olisi syytä kumota komission asetus (EY) N:o
1899/97 (7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 834/2003 (8).
EUVL L 102, 24.4.2003, s. 60.
EUVL L 107, 30.4.2003, s. 12.
EUVL L 107, 30.4.2003, s. 36.
EYVL L 262, 17.10.2000, s. 1.
EYVL L 280, 4.11.2000, s. 1.
EYVL L 280, 4.11.2000, s. 9.
EYVL L 267, 30.9.1997, s. 67.
EUVL L 120, 15.5.2003, s. 20.

1 artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 1899/97.

2 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1899/97 mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat kuitenkin voimassa siihen asti, kun niiden voimassaoloaika päättyy, ja niiden viimeinen voimassaolopäivä voi olla
30 päivä kesäkuuta 2003.
(9) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.
(10) EUVL L 134, 29.5.2003, s. 1.
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Asetuksen (EY) N:o 1899/97 liitteessä I olevassa C osassa tarkoitetun 25 ryhmän tuotteita koskevien, 1 ja 7
päivän joulukuuta 2002 tai 1 ja 7 päivän maaliskuuta 2003 välisenä aikana haettujen ja mainitun
asetuksen mukaisesti myönnettyjen tuontitodistusten haltijat voivat hakea todistuksen peruutusta ja
vakuuden vapauttamista ennen 25 päivää kesäkuuta 2003.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2003 tuontiin Tšekin tasavallasta ja Slovakian tasavallasta ja 1
päivästä kesäkuuta 2003 tuontiin Bulgarian tasavallasta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION DIREKTIIVI 2003/57/EY,
annettu 17 päivänä kesäkuuta 2003,
haitallisista aineista eläinten rehuissa 7 päivänä toukokuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2002/32/EY muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

sissä kalsiumaluminaateissa ja sedimenttialkuperää
olevassa klinoptiloliitissa ei ole riittävästi tai lainkaan
seurantatietoja, jotka osoittaisivat, ettei niissä ole dioksiinia tai että dioksiinipitoisuus alittaa toteamisrajan, on
eläinten ja ihmisten terveyden suojelemiseksi paikallaan
vahvistaa näille lisäaineille dioksiinin enimmäispitoisuus
sen lisäksi, että sellainen vahvistetaan kaoliniittisavelle.
Tällöin voidaan kumota asetus (EY) N:o 2439/1999.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon haitallisista aineista eläinten rehuissa 7 päivänä
toukokuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2002/32/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Haitallisista aineista ja tuotteista eläinten ruokinnassa 22
päivänä huhtikuuta 1999 annetussa neuvoston direktiivissä 1999/29/EY, (2) sellaisena kuin se on muutettuna
direktiivillä 2001/102/EY, (3) vahvistetaan dioksiinin
enimmäispitoisuudet useissa rehuaineissa ja rehuseoksissa.

(2)

Direktiivillä 2002/32/EY kumotaan ja korvataan direktiivi 1999/29/EY 1 päivästä elokuuta 2003.

(3)

Ihmisten ja eläinten terveyden suojelun kannalta on
erittäin tärkeää säilyttää direktiivissä 1999/29/EY vahvistetut dioksiinin enimmäispitoisuudet voimassa myös 1
päivän elokuuta 2003 jälkeen. Direktiiviä 2002/32/EY
olisi sen vuoksi muutettava, ja siihen olisi sisällytettävä
direktiivissä 1999/29/EY vahvistetut dioksiinin enimmäispitoisuudet.

(6)

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

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

(4)

(5)

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

Sekaannusten välttämiseksi olisi täsmennettävä, että
kivennäisillä tarkoitetaan rehuaineiden liikkuvuudesta ja
käytöstä 29 huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/25/EY, (4) sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/46/EY, (5) liitteessä tarkoitettuja rehuaineita.
Dioksiineja koskevat säännökset olisi selkeyden parantamiseksi koottava yhteen tekstiin. Sen vuoksi on tarpeen
muuttaa direktiiviä 2002/32/EY lisäämällä siihen liitteenä ne sidonta-aineiden, paakkuuntumisenestoaineiden
ja sakeuttamisaineiden ryhmään kuuluvien rehun lisäaineiden hyväksymisedellytyksistä 17 päivänä marraskuuta
1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2439/
1999 (6), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
(EY) N:o 739/2000 (7), säännökset, joilla vahvistetaan
väliaikainen enimmäispitoisuus kaoliniittipitoisen saven
ja muiden sidonta-aineina, paakkuuntumisenestoaineina
ja sakeuttamisaineina hyväksyttyjen lisäaineiden osalta.
Koska dioksiinien esiintymisestä kalsiumsulfaattidihydraatissa, vermikuliitissa, natroliittifonoliitissa, synteettiEYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L

140, 30.5.2002, s. 10.
115, 4.5.1999, s. 32.
6, 10.1.2002, s. 45.
125, 23.5.1996, s. 35.
234, 1.9.2001, s. 55.
297, 18.11.1999, s. 8.
87, 8.4.2000, s. 14.

1 artikla
Muutetaan direktiivin 2002/32/EY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla
1. Lukuun ottamatta niitä säännöksiä, jotka koskevat tämän
direktiivin liitteenä olevan taulukon tuoteluettelon c ja j kohtaa,
jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Annettuja säännöksiä on
sovellettava 1 päivästä elokuuta 2003.
Siltä osin kuin säännökset koskevat tämän direktiivin liitteenä
olevan taulukon tuoteluettelon c ja j kohtaa, jäsenvaltioiden on
saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait,
asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 29
päivänä helmikuuta 2004. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Annettuja säännöksiä on sovellettava 1
päivästä maaliskuuta 2004.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne
kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.
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3 artikla
Kumotaan sidonta-aineiden, paakkuuntumisenestoaineiden ja
sakeuttamisaineiden ryhmään kuuluvien rehun lisäaineiden
hyväksymisedellytyksistä asetus (EY) N:o 2439/1999 1 päivästä
maaliskuuta 2004 lukien.
4 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

L 151/39
5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä kesäkuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE
Muutetaan direktiivin 2002/32/EY liite I seuraavasti:
a) Korvataan taulukossa oleva 27 kohta seuraavasti:

Haitalliset aineet

Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet

Enimmäispitoisuus mg/kg (ppm) rehussa,
jonka kosteuspitoisuus on 12 %

(1)

(2)

(3)

”27. Dioksiini (polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien
—
PCDD:t — ja polykloorattujen
dibentsofuraanien — PCDF:t —
summa Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina ilmaistuna käyttäen
WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia — TEF, 1997)

a) Kaikki kasviperäiset rehuaineet
kasviöljyt ja niiden sivutuotteet
mukaan luettuina

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

b) Rehuaineiden liikkuvuudesta ja
käytöstä 29 päivänä huhtikuuta
1996 annetun neuvoston direktiivin 96/25/EY liitteessä tarkoitetut kivennäiset

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ//kg (5,6)

c) Neuvoston direktiivin 70/524/
ETY 4 artiklan nojalla hyväksytyt,
sidonta-aineiden,
paakkuuntumisenestoaineiden
ja sakeuttamisaineiden ryhmään
kuuluvat
kaoliniittisavi,
kalsiumsulfaattidihydraatti,
vermikuliitti, natroliittifonoliitti,
synteettiset kalsiumaluminaatit
ja sedimenttialkuperää oleva
klinoptiloliitti

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ//kg (5,6)

d) Eläinrasva, maito- ja munarasva
mukaan luettuina

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

e) Muut maaeläimistä saatavat
tuotteet, maito ja maitotuotteet
sekä munat ja munatuotteet
mukaan luettuina

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

f) Kalaöljy

6 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

g) Kala, muut merieläimet, niistä
saatavat tuotteet ja sivutuotteet,
lukuun ottamatta kalaöljyä ja
yli 20 % rasvaa sisältäviä kalaproteiinihydrolysaatteja (7)

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

h) Rehuseokset, paitsi turkiseläinten, kalan ja lemmikkieläinten
rehu

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

i) Kalanrehu

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)

Lemmikkieläinten rehu

j) Yli 20 % rasvaa sisältävät kalaproteiinihydrolysaatit

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5,6)”
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b) Poistetaan liitteen I lopussa oleva alaviite 5 ja lisätään seuraavat alaviitteet:
”(5) Ylemmät pitoisuudet. Ylemmät pitoisuudet lasketaan antamalla kaikille määritysrajan alapuolelle jääville yhdisteille määritysrajaa vastaava arvo.
(6) Enimmäismääriä tarkistetaan ensimmäisen kerran 31 päivään joulukuuta 2004 mennessä dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCB:iden esiintymisestä saatujen uusien tietojen perusteella erityisesti, jotta pystyttäisiin vahvistamaan enimmäismäärät myös dioksiinien kaltaisille PCB:ille. Niitä tarkistetaan uudelleen 31 päivään joulukuuta
2006 mennessä pyrkimyksenä vähentää enimmäismääriä huomattavasti.
(7) Enimmäismäärää ei sovelleta tuoreeseen kalaan, joka toimitetaan ja käytetään ilman välijalostusta turkiseläinten
rehuksi jalostettavaksi. Tuoreeseen kalaan, joka käytetään välittömästi lemmikkieläinten taikka eläintarhojen tai
sirkusten eläinten ruokintaan, sovelletaan enimmäistasoa 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ kilogrammassa tuotetta.
Mainituista eläimistä (turkiseläimistä, lemmikkieläimistä sekä eläintarhojen ja sirkusten eläimistä) tuotetut tuotteet
ja eläinperäinen proteiini eivät saa päästä elintarvikeketjuun, eikä niitä siksi saa käyttää sellaisten tuotantoeläinten
ruokintaan, joita pidetään, lihotetaan tai kasvatetaan elintarvikkeiden tuotantoa varten.”

L 151/41

L 151/42

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

19.6.2003

II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 18 päivänä kesäkuuta 2003,
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.
-organismin torjumista koskevien Tšekin säännösten tunnustamisesta yhteisön säännöksiä vastaaviksi
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1870)
(2003/450/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

keräämistä tiedoista käy ilmi, että Tšekki on soveltanut
haitallisen organismin valvonta-, tarkastus- ja testausjärjestelmiä perunoiden tuonnissa sekä kotimaisten siemenja varastoperunoiden tuotannossa perunan vaalean
rengasmädän ja perunan tumman rengasmädän taudinaiheuttajien leviämisen estämistä koskevien ohjeiden (B/
KAR/1/2002) avulla.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen
liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000
annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (2), ja
erityisesti sen liitteessä III olevan A osan 12 kohdan,

ottaa huomioon Tšekin esittämän pyynnön,

(3)

Edellä olevien tietojen perusteella voidaan tunnustaa, että
organismin torjumista koskevat Tšekin säännökset
vastaavat yhteisön säännöksiä ja että organismin leviämisriski on poistunut.

(4)

Komissio varmistaa, että Tšekki antaa käyttöön kaikki
saatavilla olevat tekniset tiedot, joita tarvitaan edellä
mainitun tilanteen arvioinnin jatkamiseksi.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevan A osan 12
kohdassa säädetään, että jäsenvaltioihin ei saa tuoda lajin
Solanum tuberosum L. mukuloita, lukuun ottamatta
siemenperunoita ja eräitä muita perunoita, jotka täsmennetään liitteessä III olevan A osan 10 ja 11 kohdassa,
jotka ovat peräisin tietyistä Euroopan kolmansista
maista, ei kuitenkaan niistä, jotka on tunnustettu
vapaiksi Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.
sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. -organismista (jäljempänä ’organismi’), tai joiden säännösten
on tunnustettu vastaavan yhteisön säännöksiä kyseisen
organismin torjumiseksi.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
(2)

Tšekin antamista virallisista tiedoista sekä elintarvike- ja
eläinlääkintätoimiston Tšekkiin tammikuussa 2001 ja
marraskuussa 2002 tekemien tarkastuskäyntien aikana

(1) EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.
(2) EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus
(Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. -organismin torjumista
koskevien Tšekin säännösten tunnustetaan vastaavan yhteisön
säännöksiä.
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2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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OIKAISUJA
Oikaistaan komission direktiivi 2002/34/EY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2002, kosmeettisia valmisteita
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteiden II,
III ja VII mukauttamisesta tekniikan kehitykseen
(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 102, 18.4.2002, s. 19—31)
Sivulla 25, viitenumeron 17 kohdalla, sarakkeessa b:
korvataan: ”2,4-Diamino-5-methylphenetol (CAS-nro 141614-04-02) ja sen suolat”
seuraavasti: ”2,4-Diamino-5-methyphenetol (CAS-nro 113715-25-6) ja sen suolat”.
Sivulla 26, viitenumeron 19 kohdalla, sarakkeessa b:
korvataan: ”3-Amino-2,4-dichlorophenol (CAS-nro 61693-42-3) ja sen suolat”
seuraavasti: ”3-Amino-2,4-dichlorophenol (CAS-nro 61693-43-4) ja sen suolat”.
Sivulla 27, viitenumeron 31 kohdalla, sarakkeessa b:
korvataan: ”HC Red No. 13 (CAS-nro 29705-39-3) ja sen suolat”
seuraavasti: ”HC Red No. 13 (CAS-nro 94158-13-1) ja sen suolat”.
Sivulla 28, viitenumeron 36 kohdalla, sarakkeessa b:
korvataan: ”2,4-Diaminophenoxyethanol (CAS-nro 70643-19-5) ja sen suolat”
seuraavasti: ”2,4-Diaminophenoxyethanol (CAS-nro 66422-95-5) ja sen suolat”.
Sivulla 29, viitenumeron 45 kohdalla, sarakkeessa b:
korvataan: ”Acid Black 52 (CAS-nro 16279-54-2) ja sen suolat”
seuraavasti: ”Acid Black 52 (CAS-nro 3618-58-4) ja sen suolat”.
Sivulla 30, viitenumeron 53 kohdalla, sarakkeessa b:
korvataan: ”HC Blue No. 10 (CAS-nro 173994-75-7) ja sen suolat”
seuraavasti: ”HC Blue No. 10 (CAS-nro 102767-27-1) ja sen suolat”.
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