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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1329/2003,
annettu 21 päivänä heinäkuuta 2003,
asetuksen (EY) N:o 992/95 muuttamisesta Norjasta peräisin olevien tiettyjen maatalous- ja kalastustuotteiden tariffikiintiöiden osalta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(4)

Järjestysnumeroilla 09.0785 ja 09.0786 olevien tariffikiintiöiden määrä olisi muunnettava euroiksi. Eurojen
määrät tulisi vahvistaa 12 päivänä lokakuuta 1992
yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2913/92 (4) 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti
käyttäen 1 päivänä lokakuuta 2002 Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä (5) julkaistua Norjan kruunun kurssia.

(5)

CN-koodiin 0204 kuuluvien tuotteiden tariffikiintiöitä
on tarkoitus hallinnoida 1 päivästä tammikuuta 2004
lampaanliha- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/2001 (6) mukaisesti.
Tämän vuoksi olisi Norjasta peräisin olevien kyseisten
tuotteiden kiintiötä hallinnoitava asetuksessa (EY) N:o
992/95 säädettyjen järjestelyjen mukaisesti vain vuoden
2003 loppuun. Vuoden 2003 jäljellä olevia kuukausia
varten olisi jo säädettävä asetuksen (EY) N:o 2529/2001
säännösten mukaisen alkuperäasiakirjan esittämisestä
kyseisten tuotteiden tuonnin osalta.

(6)

Tämän vuoksi on tarpeellista muuttaa asetus (EY) N:o
992/95 vastaavasti,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta
Norjasta peräisin olevien tiettyjen maatalous- ja kalastustuotteiden osalta 10 päivänä huhtikuuta 1995 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 992/95 (1) mukaisesti
Norjasta peräisin oleville tietyille maatalous- ja kalastustuotteille on avattu yhteisön tariffikiintiöitä. Kiintiöt on
myönnetty Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan 14 päivänä toukokuuta 1973 tekemän sopimuksen (2) nojalla.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
(2)

(3)

Osapuolet ovat sopineet Euroopan yhteisön ja Norjan
kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella,
joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2003/465/
EY (3), uusista kahdenvälisistä maataloustuotteita koskevista kauppamyönnytyksistä. Yhteisö on kyseisen sopimuksen mukaisesti sitoutunut avaamaan joka vuosi
tietyin edellytyksin vuotuisia tariffikiintiöitä nollatullilla
tietyille Norjasta peräisin oleville tuotteille.

Kyseiset tariffikiintiöt olisi siten avattava kunakin vuonna
ajanjaksolle 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta. Ensimmäisenä kalenterivuonna, jona tätä asetusta
sovelletaan, vuotuista määrää vähennetään suhteessa
siihen kiintiökauden ajanjaksoon, joka on kulunut ennen
kiintiöiden avaamista.

(1) EYVL L 101, 4.5.1995, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) N:o 3061/95 (EYVL L 327, 30.12.1995, s. 1).
(2) EYVL L 171, 27.6.1973, s. 1.
(3) EUVL L 156, 25.6.2003, s. 48.

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 992/95 seuraavasti:
1) Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:
”4.
Edellä 3 kohdasta poiketen CN-koodiin 0204 kuuluvien tuotteiden tuojan on esitettävä lampaanliha- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2529/
2001 (*) 16 artiklan 1 ja 4 kohdan määräysten perusteella
annettujen säännösten mukaisesti annettu alkuperäasiakirja.
(*) EYVL L 341, 22.12.2001, s. 3.”
(4) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL L 311,
12.12.2000, s. 17).
(5) EYVL C 235, 1.10.2002, s. 1.
(6) EYVL L 341, 22.12.2001, s. 3.
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2) Muutetaan asetuksen liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2. Järjestysnumerolla 09.0761 avatun tariffikiintiön määrä
on vuonna 2003 770 tonnia.

2 artikla

3 artikla

1.
Asetuksessa (EY) N:o 992/95, sellaisena kuin se on
muutettuna tämän asetuksen liitteen mukaisesti, säädettyä
vuotuista tariffikiintiön määrää vähennetään vuonna 2003
suhteessa täysinä kuukausina ilmaistuun kiintiökauden osaan,
joka on kulunut ennen 3 artiklan toisessa kappaleessa säädettyä
päivää. Näin laskemalla saatu luku pyöristetään lähimpään
täyteen yksikköön.

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2003.
CN-koodiin 0204 kuuluvien tuotteiden osalta tätä asetusta
sovelletaan kuitenkin ainoastaan 31 päivään joulukuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 21 päivänä heinäkuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. FRATTINI
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LIITE
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 992/95 liite I seuraavasti:
1) Lisätään tekstin ”Norjan alkuperätuotteet” alle seuraava huomautus:
”Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, etuusmenettely määritetään tämän liitteen
osalta CN-koodien sisällön perusteella, ja tavaran kuvauksena olevaa nimiketekstiä pidetään ainoastaan ohjeellisena.
Kun CN-koodin edellä on ’ex’, sovellettava etuusmenettely määritetään sekä CN-koodin että sitä vastaavan kuvauksen
sisällön perusteella.”
2) Muutetaan taulukko seuraavasti:
a) Korvataan neljännen sarakkeen otsikko otsikolla ”Kiintiön määrä (tonnia ellei toisin ilmoiteta)”.
b) Korvataan järjestysnumeroita 09.0757, 09.0761 ja 09.0762 vastaavat rivit seuraavasti:

”09.0757

ex 0809 20

Tuoreet kirsikat tullattaessa 16.7.—
31.8.

900

tulliton (3)

09.0761

ex 0810 10 00

Tuoreet mansikat tullattaessa 9.6.—
31.7.

900

tulliton

09.0762

ex 0810 10 00

Tuoreet mansikat tullattaessa 1.8.—
15.9.

900

tulliton

Lampaan- ja vuohenliha, tuore,
jäähdytetty tai jäädytetty

300 (11)

tulliton

(3) Sovelletaan lisäpaljoustullia.”

c) Lisätään kohdat seuraavasti:
”09.0781

0204 10 00
0204 21 00
0204 22
0204 23 00
0204 30 00
0204 41 00
0204 42
0204 43 10
0204 43 90
0204 50 11
0204 50 13
0204 50 15
0204 50 19
0204 50 31
0204 50 39
0204 50 51
0204 50 53
0204 50 55
0204 50 59
0204 50 71
0204 50 79

(7)

(8)
(9)

(10)

(10)

09.0782

0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat,
suolatut, suolavedessä, kuivatut tai
savustetut; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä hieno
tai karkea jauho

200

tulliton

09.0783

0704 11 00

Keräsalaatti

300

tulliton

09.0784

0705 19 00

Muut salaatit

300

tulliton

09.0785

0602 90 51

Monivuotiset kasvit

136 212 euroa

tulliton

09.0786

0602 90 70

Huonekasvit:
juurrutetut pistokkaat ja nuoret
taimet, ei kuitenkaan kaktukset

544 848 euroa

tulliton
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09.0787

(7)

1601

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet,
jotka on valmistettu lihasta, muista
eläimenosista tai verestä; näihin
tuotteisiin perustuvat valmisteet

26.7.2003

300

tulliton

Tariffikiintiöön lukemista koskevan pyynnön määrä määritetään kertomalla tuotteiden nettopaino korjauskertoimella 1.67
(karitsanliha) tai 1.81 (muun lampaan kuin karitsan liha).
( ) Tariffikiintiöön lukemista koskevan pyynnön määrä määritetään kertomalla tuotteiden nettopaino korjauskertoimella 1.67.
(9) Tariffikiintiöön lukemista koskevan pyynnön määrä määritetään kertomalla tuotteiden nettopaino korjauskertoimella 1.81.
(10) Tariffikiintiöön lukemista koskevan pyynnön määrä määritetään kertomalla tuotteiden nettopaino korjauskertoimella 1.67
(vohlanliha) tai 1.81 (muun vuohen kuin vohlan liha).
(11) Teuraspainon mukaan.”
8
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1330/2003,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 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 26 päivänä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 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 25 päivänä heinäkuuta 2003 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi ( )

0702 00 00

060
999

52,8
52,8

0707 00 05

052
999

112,2
112,2

0709 90 70

052
999

84,9
84,9

0805 50 10

382
388
524
528
999

53,7
62,4
54,0
52,6
55,7

0806 10 10

052
220
400
624
999

128,7
167,2
192,1
137,6
156,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
528
720
800
804
999

81,5
70,4
86,8
78,0
52,0
63,7
184,8
99,9
89,6

0808 20 50

052
388
512
528
999

110,0
108,9
91,2
63,3
93,4

0809 10 00

052
064
068
999

170,6
142,1
72,1
128,3

0809 20 95

052
400
404
999

288,8
257,8
249,1
265,2

0809 30 10, 0809 30 90

052
094
999

152,4
123,1
137,8

0809 40 05

064
094
999

91,6
70,3
80,9

1

Tuonnin kiinteä arvo

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273, 16.10.2001, s. 6) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1331/2003,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003,
voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 124. erityisessä tarjouskilpailussa
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

käyttötarkoituksen, voin rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti, myönnettävän tuen enimmäismäärä,
tai voidaan pitää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta. Jalostusvakuuksien määrä tai määrät on vahvistettava tämän mukaisesti.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

(2)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Voin myynnistä alennettuun hintaan sekä konditoriatuotteiden, jäätelöiden ja muiden elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetulle kermalle, voille ja voiöljylle
myönnettävästä tuesta 15 päivänä joulukuuta 1997
annetun komission asetuksen (EY) N:o 2571/97 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
N:o 635/2000 (4), mukaisesti interventioelimet myyvät
tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia voimääriä ja
myöntävät kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun
asetuksen 18 artiklassa säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon
ottaen on vahvistettava voin vähimmäismyyntihinta sekä
kermalle, voille ja voiöljylle, jotka voidaan erottaa niiden

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 124. erityisessä tarjouskilpailussa
vähimmäismyyntihinnat, tuen enimmäismäärä ja jalostusvakuuden määrä vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.
EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.
EYVL L 350, 20.12.1997, s. 3.
EYVL L 76, 25.3.2000, s. 9.
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voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 124. erityisessä
tarjouskilpailussa 25 päivänä heinäkuuta 2003 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
Kaavat

A
Merkkiaineilla

Ilman
merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman
merkkiaineita

Sellaisenaan

—

—

—

—

Voiöljy

—

—

—

—

Sellaisenaan

—

—

—

—

Voiöljy

—

—

—

—

Voi ≥ 82 %

85

81

85

81

Voi < 82 %

83

79

—

79

Voiöljy

105

101

105

101

Kerma

—

—

36

34

Voi

94

—

94

—

Voiöljy

116

—

116

—

Kerma

—

—

40

—

Käyttötavat

Vähimmäismyyntihinta

B

Voi ≥ 82 %

Jalostusvakuus

Tuen enimmäismäärä

Jalostusvakuus
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1332/2003,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003,
asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 77. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

Saatujen tarjousten vuoksi olisi vahvistettava enimmäisostohinta jäljempänä tarkoitetulle tasolle.

(3)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maidon ja maitotuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman
markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16
päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2771/1999 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 359/2003 (4), 13 artiklassa säädetään, että kussakin tarjouskilpailussa saadut
tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava sovellettavan interventiohinnan mukaisesti enimmäisostohinta,
tai voidaan päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta.

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 mukaisessa 77. tarjouskilpailussa, jonka tarjousten esittämiselle annettu määräaika päättyi
22 päivänä heinäkuuta 2003, enimmäisostohinnaksi vahvistetaan 295,38 EUR/100 kg.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.
EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.
EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11.
EUVL L 53, 28.2.2003, s. 17.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1333/2003,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003,
asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 296. erityisessä
tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta
(2)

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

Saatujen tarjousten tutkimisesta seuraa, että olisi vahvistettava tarjouskilpailussa saatujen tarjousten perusteella
tuen enimmäismäärä jäljempänä tarkoitetulle tasolle ja
määrättävä sen perusteella käyttötarkoitusvakuus.

(3)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(1)

Yhteisössä suoraan kulutukseen tarkoitetulle voiöljylle
tarjouskilpailulla myönnettävästä tuesta 20 päivänä
helmikuuta 1990 annetun komission asetuksen (ETY)
N:o 429/90 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 124/1999 (4), mukaisesti interventioelimet aloittavat pysyvän tarjouskilpailun tuen
myöntämiseksi voiöljylle. Mainitun asetuksen 6 artiklassa
säädetään, että jokaisessa erityisessä tarjouskilpailussa
saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava
vähintään 96 prosenttia rasva-ainetta sisältävälle voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärä tai voidaan
päättää tarjouskilpailun jättämisestä ratkaisematta.
Käyttötarkoitusvakuuden määrä on vahvistettava tämän
mukaisesti.

1 artikla
Asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 296. erityisessä tarjouskilpailussa tuen
enimmäismäärä ja käyttötarkoitusvakuus vahvistetaan seuraavasti:
— tuen enimmäismäärä:

105 EUR/100 kg,

— käyttötarkoitusvakuus:

116 EUR/100 kg.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48.
EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.
EYVL L 45, 21.2.1990, s. 8.
EYVL L 16, 21.1.1999, s. 19.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1334/2003,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003,
eräiden hivenaineiden ryhmään kuuluvien rehun lisäaineiden hyväksymisedellytysten muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Eläinten ravitsemusta käsittelevä tiedekomitea antoi 19
päivänä helmikuuta 2003 lausunnon kuparin käytöstä
rehuissa ja 14 päivänä maaliskuuta 2003 vastaavanlaisen
lausunnon sinkistä. Tiedekomitea tuli siihen tulokseen,
että näiden hivenaineiden nykyisin hyväksytyt enimmäismäärät rehuissa ovat useimmissa tapauksissa suuremmat kuin mikä olisi välttämätöntä näiden lisäaineiden vaikutusten kannalta, ja suosittelee määrien
pienentämistä niiden mukauttamiseksi eläinten fysiologisiin tarpeisiin.

(6)

Imevien porsaiden on rehujen sisältämää rautaa
koskevan nykyisen tieteellisen ja teknisen tietämyksen
mukaisesti saatava päivittäin rautaa 7—16 mg/kg tai
21 mg rautaa painokiloa kohti riittävän hemoglobiinitason säilyttämiseksi. Emakoiden maito sisältää
keskimäärin vain 1 mg:n rautaa litraa kohti. Näin ollen
pelkästään maitoa saaville sioille kehittyy nopeasti
anemia. Tämän vuoksi rautaa olisi annettava imetysvaiheessa pelkästään maidolla ruokittaville porsaille ruokkimalla niitä runsaasti rautaa sisältävällä täydennysrehulla.

(7)

On aiheellista säätää kuuden kuukauden siirtymäkausi
uusien vaatimusten täytäntöönpanolle sekä yhdeksän
kuukauden siirtymäkausi direktiivin 70/524/ETY mukaisesti vahvistettujen aiempien edellytysten mukaisesti
merkityn rehun nykyisten varastojen käyttämiselle
loppuun.

(8)

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

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta
1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o
1756/2002 (2), ja erityisesti sen 3, 9 d ja 9 e artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Useita hivenaineiden ryhmään kuuluvia lisäaineita on
hyväksytty tietyin edellytyksin direktiivin 70/524/ETY
mukaisesti asetuksilla (EY) N:o 2316/98 (3), (EY) N:o
639/1999 (4), (EY) N:o 2293/1999 (5), (EY) N:o 2200/
2001 (6) ja (EY) N:o 871/2003 (7).

(2)

Rehuissa käytettäviksi hyväksyttyjen hivenaineiden
enimmäispitoisuutta on tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehityksen pohjalta tarkasteltu uudelleen, jotta
varmistettaisiin, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa säädettyjä hyväksymisedellytyksiä sovellettaisiin
mahdollisimman hyvin.

(3)

(4)

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

Tieteellisen ja teknisen tietämyksen nykytila huomioon
ottaen voidaan todeta, että direktiivin 70/524/ETY
mukaisesti rehuissa käytettäviksi hyväksyttyjen raudan,
koboltin, kuparin, mangaanin ja sinkin enimmäispitoisuutta pitäisi vähentää, jotta noudatettaisiin paremmin
kyseisen direktiivin 3a artiklan a ja b alakohdassa säädettyjä vaatimuksia ja erityisesti vaatimuksia, jotka tähtäävät
ravitsemuksellisten tarpeiden tyydyttämiseen, eläintuotannon edistämiseen ja eläinten ulosteiden aiheuttamien
haittojen vähentämiseen sekä joidenkin hivenaineiden
nykyisistä pitoisuuksista ihmisten terveyteen ja ympäristöön aiheutuvien haitallisten vaikutusten vähentämiseen minimiin.
Rehuissa käytettäviksi hyväksyttyjen hivenaineiden
enimmäispitoisuus on laskettava ottaen eläinten fysiologisten tarpeiden lisäksi huomioon myös muita
näkökohtia, kuten keskimääräiset vaatimukset ja ruokavaliovaatimusten vaihtelevuus, tarve täyttää useimpien
eläinpopulaatiohin kuuluvien yksilöiden tarpeet sekä
ravintoaineiden mahdollisesti tehoton käyttö.
EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1.
EYVL L 265, 3.10.2002, s. 1.
EYVL L 289, 28.10.1998, s. 4.
EYVL L 82, 26.3.1999, s. 6.
EYVL L 284, 6.11.1999, s. 1.
EYVL L 299, 15.11.2001, s. 1.
EUVL L 125, 21.5.2003, s. 3.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan hivenaineiden (8) ryhmään kuuluvien lisäaineiden E1
rauta-Fe, E3 koboltti-Co, E4 kupari-Cu, E5 mangaani-Mn ja E6
sinkki-Zn hyväksymisedellytykset tämän asetuksen liitteessä
mainituilla edellytyksillä direktiivin 70/524/ETY mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
Sitä sovelletaan 26 päivästä tammikuuta 2004. Direktiivin 70/
524/ETY mukaisesti vahvistettujen aiempien edellytysten
mukaisesti merkityn rehun nykyisiä varastoja saa kuitenkin
käyttää siirtymäaikana, joka päättyy 26 päivänä huhtikuuta
2004.
(8) Luettelo hyväksytyistä lisäaineista, hivenaineet mukaan luettuina, on
julkaistu EYVL:ssä C 329, 31.12.2002, s. 1, ja sitä on muutettu
asetuksella (EY) N:o 871/2003, EUVL L 123, 21.5.2003, s. 3.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

EY-nro

Alkuaine

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Alkuaineen enimmäispitoisuus mg kilogrammassa täysrehua tai mg/vrk

Muut määräykset

Määräaika

26.7.2003

LIITE

Hivenaineet

Koboltti-Co

Rauta(II)karbonaatti

FeCO3

Lampaat: 500 (yhteensä) mg kilogrammassa täysrehua

Rauta(II)kloridi, tetrahydraatti

FeCl2·4H2O

Lemmikkieläimet: 1 250 (yhteensä) mg
kilogrammassa täysrehua

Rauta(III)kloridi,
raatti

heksahyd-

FeCl3·6H2O

Rauta(II)sitraatti,
raatti

heksahyd-

Fe3(C6H5O7)2·6H2O

Rauta(II)fumaraatti

FeC4H2O4

Rauta(II)laktaatti, trihydraatti

Fe(C3H5O3)2·3H2O

Rauta(III)oksidi

Fe2O3

Rautasulfaatti, monohydraatti

FeSO4H2O

Rautasulfaatti, heptahydraatti

FeSO4·7H2O

Aminohappojen
kelaattihydraatti

Fe(x)1-3· nH2O
(jossa x:llä tarkoitetaan hydrolysoidusta
soijaproteiinista peräisin olevia aminohappoanioneja)
Molekyylipaino enintään 1 500

rauta-II-

Co(CH3COO)2·4H2O

Emäksinen koboltti(II)karbonaatti, monohydraatti

2CoCO3·3Co(OH)2·H2O

Koboltti(II)kloridi, heksahydraatti

CoCl2·6H2O

Koboltti(II)sulfaatti,
heptahydraatti

CoSO4·7H2O

Koboltti(II)sulfaatti,
monohydraatti

CoSO4·H2O

Koboltti(II)nitraatti,
heksahydraatti

Co(NO3)2·6H2O

Porsaat viikkoa ennen vieroittamista
saakka: 250 mg/vrk
Muut eläinlajit: 750 (yhteensä) mg kilogrammassa täysrehua

2 (yhteensä)

—

Ei määräaikaa

L 187/13

Koboltti(II)asetaatti, tetrahydraatti

Ei määräaikaa

Euroopan unionin virallinen lehti

E3

Rauta-Fe

FI

E1

E4

Kupari-Cu

Kemiallinen kaava, kuvaus

Kupari(II)-asetaatti,
monohydraatti

Cu(CH3COO)2·H2O

Emäksinen kupari(II)-karbonaatti, monohydraatti

CuCO3·Cu(OH)2·H2O

Kupari(II)kloridi, dihydraatti

CuCl2·2H2O

Kupari(II)-metionaatti

Cu(C5H10NO2S)2

Kupari(II)oksidi

CuO

Kupari(II)-sulfaatti, pentahydraatti

CuSO4·5H2O

Amino-happojen
laatti-hydraatti

Cu(x)1-3·nH2O
jossa x:llä tarkoitetaan hydrolysoidusta
soijaproteiinista peräisin olevia aminohappoanioneja)
(Molekyylipaino enintään 1 500

kuparike-

Alkuaineen enimmäispitoisuus mg kilogrammassa täysrehua tai mg/vrk

Siat
— enintään 12 viikon ikäiset porsaat:
170 (yhteensä)

Pakkausmerkintöihin ja mukana seuraaviin asiakirjoihin on liitettävä seuraavat ilmoitukset

— muut siat: 25 (yhteensä)

— Lampaiden osalta:

Naudat
1 — naudat, jotka eivät ole alkaneet
märehtiä:
— maidonkorvikkeet:
15
(yhteensä)
— muut
täysrehut:
15
(yhteensä)
2 — muut naudat: 35 (yhteensä)

Kupari-lysiinisulfaatti

Cu(C6H13N2O2)2·SO4

Mangaani(II)-karbonaatti

MnCO3
MnCl2·4H2O

Mangaani(II)vety-fosfaatti,
trihydraatti

MnHPO4·3H2O

Mangaani(II)oksidi

MnO

Mangaani(III)oksidi

Mn2O3

Mangaani(II)sulfaatti,
tetrahydraatti

MnSO4·4H2O

Mangaani(II)sulfaatti, monohydraatti

MnSO4·H2O

Aminohappojen mangaanikelaatti-hydraatti

Mn (x)1-3.·nH2O
(jossa x:llä tarkoitetaan hydrolysoidusta
soijaproteiinista peräisin olevia aminohappoanioneja)
Molekyylipaino enintään 1 500

Trimangaani-tetraoksidi

MnO Mn2O3

Lampaat: 15 (yhteensä)
Kalat: 25 (yhteensä)
Äyriäiset: 50 (yhteensä)

Määräaika

Ei määräaikaa

Jos kuparin pitoisuus rehussa
ylittää 10 mg/kg: ”Tämän rehun
kuparimäärä
saattaa
tietyillä
lammaslajeilla aiheuttaa myrkytyksen”.
— Märehtimään alkaneiden nautojen
osalta:
Jos kuparin pitoisuus rehussa on
alle 20 mg/kg: ”Tämän rehun
kuparimäärä
saattaa
aiheuttaa
kuparin puutosta karjalla, joka
laiduntaa runsaasti molybdeeniä tai
rikkiä sisältävillä niityillä.”

Muut eläinlajit: 25 (yhteensä)
31.3.2004 kuparilysiini-sulfaatille
Kalat: 100 (yhteensä)
Muut eläinlajit: 150 (yhteensä)

—

Ei määräaikaa

26.7.2003

Mangaani(II)kloridi, tetrahydraatti

Muut määräykset

Euroopan unionin virallinen lehti

Mangaani-Mn

Lisäaine

FI

E5

Alkuaine

L 187/14

EY-nro

E6

Alkuaine

Sinkki-Zn

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Sinkkilaktaatti, trihydraatti

Zn(C3H5O3)2·3H2O
Zn(CH3COO)2·2H2O

Sinkkikarbonaatti

ZnCO3

Sinkkikloridi, monohydraatti

ZnCl2·H2O

Sinkkioksidi

ZnO
Lyijyn enimmäismäärä: 600 mg/kg

Sinkkisulfaatti,
raatti

heptahyd-

ZnSO4·7H2O

Sinkkisulfaatti,
raatti

monohyd-

ZnSO4·H2O
Zn (x)1-3·nH2O
(jossa x:llä tarkoitetaan hydrolysoidusta
soijaproteiinista peräisin olevia aminohappoanioneja)
(Molekyylipaino enintään 1 500

—

Määräaika

Ei määräaikaa

Kalat: 200 (yhteensä)
Maidonkorvikkeet: 200 (yhteensä)
Muut eläinlajit: 150 (yhteensä)

Euroopan unionin virallinen lehti

Aminohappojen sinkkikelaattihydraatti

Lemmikkieläimet: 250 (yhteensä)

Muut määräykset

FI

Sinkkiasetaatti, dihydraatti

Alkuaineen enimmäispitoisuus mg kilogrammassa täysrehua tai mg/vrk
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1335/2003,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003,
tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista
koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Päätöksenteon siirtäminen komissiolle ei kuitenkaan ole
tarpeen, jos komissio on tehnyt aikaisemmin päätöksen
tapauksessa, jossa tosiasiat ja oikeudelliset seikat ovat
yhdenveroiset, jolloin jäsenvaltiot voivat perustaa oman
lopullisen päätöksensä viimeisimpään tällaiseen komission päätökseen.

(5)

Sen vuoksi olisi muutettava komission asetusta (ETY)
N:o 2454/93 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 881/2003 (6).

(6)

Tullikoodeksikomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa, jonka vuoksi
komissio on antanut neuvostolle ehdotuksen kyseisiksi
toimenpiteiksi; koska neuvosto ei ole tehnyt päätöstä
menettelystä komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan
käyttämisestä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn
neuvoston päätöksen 1999/468/EY (7) 5 artiklan 6
kohdassa asetetussa määräajassa, komission on
päätettävä mainituista toimenpiteistä,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön 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), ja erityisesti
sen 247 ja 247 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 220
artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 239 artiklassa
säädetään, että eräissä tapauksissa tuonti- tai vientitulleja
ei tarvitse kirjata tileihin jälkikäteen tai ne voidaan
palauttaa tai peruuttaa kohtuussyistä.

(2)

Koska perinteisten omien varojen kantaminen on Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn neuvoston
päätöksen 2000/597/EY, Euratom (3) 8 artiklan mukaisesti ensisijaisesti jäsenvaltioiden tehtävä, on paikallaan,
että niiden viranomaiset päättävät ensi sijassa itsenäisesti,
onko tuonti- tai vientitullit kirjattava tileihin jälkikäteen
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 220 artiklan 2 kohdan b
alakohdan nojalla tai onko ne palautettava tai peruutettava mainitun asetuksen 239 artiklan nojalla.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (ETY) N:o 2454/93 seuraavasti:

(3)

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

Kuitenkin tietyissä tapauksissa on toimijoiden yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi ja yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi säilytettävä velvollisuus siirtää
tapaukset komission päätettäväksi, kun jäsenvaltiot
katsovat, että kyseisistä tapauksista olisi annettava
myönteinen päätös, ja kun kyseessä on komission virhe
tai laiminlyönti tai kun kyseisen tapauksen olosuhteilla
on yhteys jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 (4) mukaisesti toteutettuihin yhteisön tutkimuksiin, tai kun
kyseisten tullien määrä on vähintään 500 000 euroa.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

302, 19.10.1992, s. 1.
311, 12.12.2000, s. 17.
253, 7.10.2000, s. 42.
82, 22.3.1997, s. 1.

1) Muutetaan 869 artikla seuraavasti:
a) Korvataan b alakohta seuraavasti:
”b) tulliviranomaiset pitävät kaikkia koodeksin 220
artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä täyttyneinä, lukuun ottamatta tapauksia,
joiden käsittely on 871 artiklan mukaisesti siirrettävä komissiolle. Kuitenkin 871 artiklan 2
kohdan toista luetelmakohtaa sovellettaessa tulliviranomaiset voivat päättää olla kirjaamatta tulleja
tileihin jälkikäteen vasta, kun 871876 artiklan
mukaisesti jo aloitettu menettely on saatu
päätökseen.”.
b) Poistetaan c alakohta.
(5) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.
(6) EUVL L 134, 29.5.2003, s. 1.
(7) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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c) Lisätään kaksi uutta kohtaa seuraavasti:
”Tapauksissa, joissa esitetään koodeksin 236 artiklan sekä
koodeksin 220 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla
tullien palauttamista tai peruuttamista koskeva hakemus,
sovelletaan soveltuvin osin ensimmäisen kohdan b
alakohtaa ja 871—876 artiklaa.
Sovellettaessa edellä olevia kohtia jäsenvaltiot antavat
toisilleen apua erityisesti kun kyseessä on muun kuin
päätöksen tekemiseen toimivaltaisen jäsenvaltion tulliviranomaisten virhe.”.
2) Korvataan 870—872 artikla seuraavasti:
”870 artikla
1.
Kukin jäsenvaltio pitää komission käytettävissä luetteloa tapauksista, joissa on sovellettu
— tämän asetuksen 869 artiklan a alakohdan säännöksiä,
— koodeksin 236 artiklan säännöksiä yhdessä koodeksin
220 artiklan 2 kohdan b alakohdan säännösten kanssa,
silloin kun tämän artiklan 2 kohdan mukaista tiedoksiantoa ei vaadita,
— tämän asetuksen 869 artiklan b alakohdan säännöksiä
silloin, kun tämän artiklan 2 kohdan mukaista tiedoksiantoa ei vaadita.
2.
Kukin jäsenvaltio antaa komissiolle tiedoksi luettelon,
jossa kuvataan pääkohdittain tapaukset, joissa on sovellettu
koodeksin 236 artiklan säännöksiä yhdessä koodeksin 220
artiklan 2 kohdan b alakohdan säännösten kanssa tai 869
artiklan b alakohdan säännöksiä, jos saman virheen johdosta
ja mahdollisesti useampaa tuonti- tai vientitapahtumaa
koskeva toimijalta kantamatta jäänyt määrä on suurempi
kuin 50 000 euroa. Kyseinen luettelo toimitetaan kunkin
vuoden ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen
aikana, ja siinä ilmoitetaan kaikki tapaukset, joissa on
viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana tehty päätös jättää
tullit kirjaamatta tileihin jälkikäteen.

871 artikla
1.
Tulliviranomainen siirtää tapauksen käsittelyn komissiolle, jotta se voidaan ratkaista 872—876 artiklassa
säädettyä menettelyä noudattaen, jos se arvioi, että
koodeksin 220 artiklan 2 kohdan b alakohdassa asetetut
edellytykset täyttyvät, ja jos
— se katsoo, että komissio on tehnyt koodeksin 220
artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun virheen, tai
— asianomaisen tapauksen olosuhteilla on yhteys yhteisön
tutkimuksen tuloksiin, jos tutkimus on toteutettu jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja
komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita
koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen
varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annetun
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neuvoston asetuksen (EY) N:o 515/97 (*) mukaisesti tai
minkä tahansa muun sellaisen yhteisön säännöksen tai
yhteisön tiettyjen maiden tai maaryhmien kanssa
tekemän sopimuksen mukaisesti, jossa säädetään
mahdollisuudesta tällaisten yhteisön tutkimusten tekemiseen, tai
— saman virheen johdosta ja mahdollisesti useampaa
tuonti- tai vientitapahtumaa koskeva toimijalta kantamatta jäänyt määrä on vähintään 500 000 euroa.
2.
Tapauksen käsittelyä ei tule siirtää 1 kohdan nojalla
komissiolle, jos
— komissio on jo tehnyt 872—876 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti päätöksen tapauksesta, johon
liittyi yhdenveroisia tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja,
— komission käsiteltäväksi on jo saatettu tapaus, johon
liittyy yhdenveroisia tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja.
3.
Komissiolle toimitettaviin asiakirjoihin on sisällyttävä
kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisen tapauksen
täydelliseksi tutkimiseksi. Niissä on oltava asianomaisen
toimijan toimia koskeva yksityiskohtainen arviointi, jossa
kiinnitetään huomiota etenkin hänen ammatilliseen kokemukseensa, vilpittömään mieleensä ja hänen osoittamaansa
huolellisuuteen. Tähän arviointiin on liitettävä kaikki tiedot,
jotka voivat osoittaa toimijan toimineen vilpittömässä
mielessä. Asiakirjoihin on lisäksi sisällyttävä sen henkilön,
jota komissiolle esitettävä tapaus koskee, allekirjoittama
ilmoitus, jossa vahvistetaan, että asianomainen henkilö on
voinut tutustua asiakirjoihin, ja josta käy ilmi joko, ettei tällä
ole tietoihin mitään lisättävää, tai kaikki seikat, joiden lisäämistä asiakirjoihin tämä pitää tärkeänä.
4.
Komissio ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle välittömästi
asiakirjojen vastaanottamisesta.
5.
Komissio voi pyytää tiedot toimittaneelta tai miltä
tahansa muulta jäsenvaltiolta lisätietoja, jos asianomaisen
jäsenvaltion toimittamat tiedot osoittautuvat riittämättömiksi, jotta komissio voisi ratkaista sille siirretyn tapauksen
tietoisena kaikista siihen vaikuttavista seikoista.
6.
Komissio lähettää asiakirjat takaisin tulliviranomaiselle
eikä 872876 artiklassa tarkoitettua menettelyä katsota
koskaan aloitetun seuraavissa tilanteissa:
— asiakirjoista ilmenee, että tilanteen tosiasioiden kuvauksesta on erimielisyyttä tulliviranomaisen ja 3 kohdassa
tarkoitetun ilmoituksen allekirjoittaneen henkilön
kesken,
— asiakirjat ovat selvästi puutteellisia sikäli, ettei niihin
sisälly perustetta sille, että komission olisi tutkittava
tapaus,
— tapauksen käsittelyä ei pidä siirtää komissiolle 1 ja 2
kohdan mukaisesti,
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— tullivelan olemassaoloa ei ole näytetty toteen,
— tulliviranomainen on toimittanut komissiolle kyseistä
tapausta koskevan tutkimuksen aikana siihen liittyviä
uusia tietoja, jotka saattavat merkittävällä tavalla
muuttaa tapauksen tosiasioiden esittämistä tai sen oikeudellista arviointia.

872 artikla
Komissio toimittaa jäsenvaltioille jäljennöksen 871 artiklan
3 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista 15 päivän kuluessa
niiden vastaanottamisesta.
Näiden asiakirjojen tarkastelu merkitään mahdollisimman
pian 873 artiklassa tarkoitetun asiantuntijaryhmän
kokouksen esityslistalle.
(*) EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1.”.
3) Korvataan 873—875 artikla seuraavasti:
”873 artikla
Kuultuaan komiteassa kyseistä tapausta tutkimaan kokoontunutta kaikkien jäsenvaltioiden edustajista koostuvaa asiantuntijaryhmää komissio tekee päätöksen, jossa se vahvistaa
joko, että tutkitussa tilanteessa tullit voidaan jättää kirjaamatta tileihin jälkikäteen, tai että ne on kirjattava tileihin
jälkikäteen.
Päätös on tehtävä yhdeksän kuukauden kuluessa päivästä,
jona komissio on vastaanottanut 871 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetut asiakirjat. Jos asiakirjoihin ei ole liitetty 871
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta tai asianomaisen
toimijan toimia koskevaa yksityiskohtaista arviointia,
yhdeksän kuukauden määräaika alkaa kuitenkin kulua vasta
siitä päivästä, jona komissio on vastaanottanut kyseiset asiakirjat. Tulliviranomaiselle ja asianomaiselle henkilölle, jota
komission käsiteltäväksi annettu tapaus koskee, ilmoitetaan
asiasta.
Jos komissio on joutunut pyytämään lisätietoja voidakseen
tehdä ratkaisun, yhdeksän kuukauden määräaikaa pidennetään päivän, jona komissio on lähettänyt lisätietoja
koskevan pyynnön, ja päivän, jona komissio on tiedot
vastaanottanut, välillä kuluneen ajan verran. Asianomaiselle
henkilölle, jota komissiolle esitetty tapaus koskee, ilmoitetaan määräajan pidentämisestä.
Jos komissio on itse suorittanut tutkimuksia asian ratkaisemiseksi, yhdeksän kuukauden määräaikaa pidennetään
kyseisiin tutkimuksiin kuluneen ajan verran. Määräaikaa
voidaan pidentää enintään yhdeksällä kuukaudella. Tulliviranomaiselle ja asianomaiselle henkilölle, jota komission
käsiteltäväksi annettu tapaus koskee, ilmoitetaan tutkimusten aloittamisen sekä niiden päätökseen saattamisen
päivämäärä.
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Jos komissio on ilmoittanut kielteisestä kannastaan 872 a
artiklan mukaisesti henkilölle, jota kyseinen tapaus koskee,
yhdeksän kuukauden määräaikaa pidennetään kuukaudella.

874 artikla
Edellä 873 artiklassa tarkoitettu päätös on annettava kyseiselle jäsenvaltiolle tiedoksi viipymättä, kuitenkin viimeistään
kuukauden kuluessa mainitussa artiklassa tarkoitetun
määräajan päättymisestä.
Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tehdyistä päätöksistä
auttaakseen tulliviranomaisia ratkaisemaan tapaukset, joihin
liittyy yhdenveroisia tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja.

875 artikla
Jos 873 artiklassa tarkoitetussa päätöksessä vahvistetaan,
ettei tutkitussa tilanteessa kyseisiä tulleja tarvitse kirjata
tileihin jälkikäteen, komissio voi täsmentää ne edellytykset,
joiden täyttyessä jäsenvaltiot saavat jättää tullit kirjaamatta
tileihin jälkikäteen tapauksissa, joihin liittyy yhdenveroisia
tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja.”.
4) Korvataan 899 artikla seuraavasti:
”899 artikla
1.
Jos koodeksin 239 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
palautus- tai peruutushakemusta käsittelevä päätöksen
tekevä tulliviranomainen toteaa, että
— hakemuksen tueksi esitetyt perustelut vastaavat jotakin
900—903 artiklassa tarkoitetuista olosuhteista ja ettei
kyseisissä olosuhteissa voida osoittaa asianomaisen syyllistyneen vilpilliseen menettelyyn tai ilmeiseen laiminlyöntiin, se myöntää kyseisten tuonti- tai vientitullien
palautuksen tai peruutuksen,
— hakemuksen tueksi esitetyt perustelut vastaavat jotakin
904 artiklassa tarkoitetuista olosuhteista, se ei myönnä
kyseisten tuonti- tai vientitullien palautusta tai peruutusta.
2.
Muissa tapauksissa, lukuun ottamatta niitä, jotka on
905 artiklan mukaan siirrettävä komission käsiteltäväksi,
päätöksen tekevä tulliviranomainen päättää itse hyväksyä
tuonti- tai vientitullien palautuksen tai peruutuksen, jos
kyseessä on erityistilanne, jonka taustalla olevissa olosuhteissa ei voida osoittaa asianomaisen syyllistyneen vilpilliseen menettelyyn tai ilmeiseen laiminlyöntiin.
Koodeksin 905 artiklan 2 kohdan toista luetelmakohtaa
sovellettaessa tulliviranomaiset voivat kuitenkin tehdä
päätöksen tullien palauttamisesta tai peruuttamisesta vasta,
kun 906—909 artiklan mukaisesti jo aloitettu menettely on
saatu päätökseen.

26.7.2003

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

3.
Koodeksin 239 artiklan 1 kohdassa ja tässä artiklassa
’asianomaisella’ tarkoitetaan 878 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhtä tai useampaa henkilöä tai näiden edustajia sekä
tapauksen mukaan muuta henkilöä, joka on osallistunut
kyseisiä tavaroita koskevien tullimuodollisuuksien suorittamiseen tai antanut tarvittavat ohjeet niiden suorittamista
varten.

4.
Sovellettaessa 1 ja 2 kohtaa jäsenvaltiot antavat toisilleen apua erityisesti kun kyseessä on muun kuin päätöksen
tekemiseen toimivaltaisen jäsenvaltion tulliviranomaisten
laiminlyönti.”.
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— asianomaista toimijaa saman erityistilanteen johdosta
koskeva ja mahdollisesti useampaan tuonti- tai vientitapahtumaan liittyvä määrä on vähintään 500 000 euroa.

’Asianomaisella’ tarkoitetaan samaa kuin 899 artiklassa.

2.
Tapauksen käsittelyä ei tule siirtää 1 kohdan nojalla
komissiolle, jos
— komissio on jo tehnyt 906—909 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti päätöksen tapauksesta, johon
liittyi yhdenveroisia tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja,

5) Lisätään 904 artiklan jälkeen 904 a artikla seuraavasti:

”904 a artikla

1.
Jos 2 kohdan mukaista tiedoksiantoa ei vaadita, kukin
jäsenvaltio pitää komission käytettävissä luetteloa tapauksista, joissa on sovellettu 899 artiklan 2 kohdan säännöksiä.

2.
Kukin jäsenvaltio antaa komissiolle tiedoksi luettelon,
jossa kuvataan pääkohdittain tapaukset, joissa on sovellettu
koodeksin 899 artiklan 2 kohdan säännöksiä, jos saman
erityistilanteen johdosta ja mahdollisesti useampaa tuontitai vientitapahtumaa koskeva toimijalle palautettu tai toimijalta peruutettu määrä on suurempi kuin 50 000 euroa.
Kyseinen luettelo toimitetaan kunkin vuoden ensimmäisen
ja kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja siinä ilmoitetaan
kaikki tapaukset, joissa on viimeksi kuluneen puolen vuoden
aikana tehty päätös, että tullit palautetaan tai peruutetaan.”.

6) Korvataan 905—906 artikla seuraavasti:

”905 artikla

1.
Jos koodeksin 239 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun
tullien palautusta tai peruutusta koskevaan hakemukseen on
liitetty näyttö mahdollisesta erityistilanteesta, jonka taustalla
olevissa olosuhteissa ei voida osoittaa asianomaisen syyllistyneen vilpilliseen menettelyyn tai ilmeiseen laiminlyöntiin,
se jäsenvaltio, jonka tulliviranomainen päätöksen tekevä
viranomainen on, siirtää tapauksen komissiolle, jotta se
ratkaistaisiin 906—909 artiklassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen, jos
— kyseinen viranomainen katsoo erityistilanteen johtuvan
siitä, ettei komissio ole täyttänyt velvoitteitaan, tai

— asianomaisen tapauksen olosuhteilla on yhteys yhteisön
tutkimuksen tuloksiin, kun tutkimus on toteutettu
asetuksen (EY) N:o 515/97 mukaisesti tai minkä tahansa
muun sellaisen yhteisön säännöksen tai yhteisön tiettyjen maiden tai maaryhmien kanssa tekemän sopimuksen mukaisesti, jossa säädetään mahdollisuudesta
tällaisten yhteisön tutkimusten tekemiseen, tai

— komission käsiteltäväksi on jo saatettu tapaus, johon
liittyy yhdenveroisia tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja.

3.
Komissiolle toimitettaviin asiakirjoihin on sisällyttävä
kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisen tapauksen
täydelliseksi tutkimiseksi. Niissä on oltava asianomaisen
toimijan toimia koskeva yksityiskohtainen arviointi, jossa
kiinnitetään huomiota etenkin hänen ammatilliseen kokemukseensa, vilpittömään mieleensä ja hänen osoittamaansa
huolellisuuteen. Arviointiin on liitettävä kaikki tiedot, jotka
voivat osoittaa toimijan toimineen vilpittömässä mielessä.
Asiakirjoihin on lisäksi sisällyttävä palautusta tai peruutusta
hakeneen henkilön allekirjoittama ilmoitus, jossa vahvistetaan, että asianomainen henkilö on voinut tutustua asiakirjoihin, ja josta käy ilmi joko, ettei tällä ole tietoihin mitään
lisättävää, tai kaikki seikat, joiden lisäämistä asiakirjoihin
tämä pitää tärkeänä.

4.
Komissio ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle välittömästi
asiakirjojen vastaanottamisesta.

5.
Komissio voi pyytää tiedot toimittaneelta tai miltä
tahansa muulta jäsenvaltiolta lisätietoja, jos asianomaisen
jäsenvaltion toimittamat tiedot osoittautuvat riittämättömiksi, jotta komissio voisi ratkaista sille siirretyn tapauksen
tietoisena kaikista siihen vaikuttavista seikoista

6.
Komissio lähettää asiakirjat takaisin tulliviranomaiselle
eikä 906—909 artiklassa tarkoitettua menettelyä katsota
koskaan aloitetun seuraavissa tilanteissa:
— asiakirjoista ilmenee, että tilanteen tosiasioiden kuvauksesta on erimielisyyttä tulliviranomaisen ja 3 kohdassa
tarkoitetun ilmoituksen allekirjoittaneen henkilön
kesken,

— asiakirjat ovat selvästi puutteellisia sikäli, ettei niihin
sisälly perustetta sille, että komission olisi tutkittava
tapaus,

— tapauksen käsittelyä ei pidä siirtää komissiolle 1 ja 2
kohdan mukaisesti,
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— tullivelan olemassaoloa ei ole näytetty toteen,
— tulliviranomainen on toimittanut komissiolle kyseistä
tapausta koskevan tutkimuksen aikana siihen liittyviä
uusia tietoja, jotka saattavat merkittävällä tavalla
muuttaa tapauksen tosiasioiden esittämistä tai sen oikeudellista arviointia.
906 artikla
Komissio toimittaa jäsenvaltioille jäljennöksen 905 artiklan
3 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista 15 päivän kuluessa
niiden vastaanottamisesta.
Näiden asiakirjojen tarkastelu merkitään mahdollisimman
pian 907 artiklassa tarkoitetun asiantuntijaryhmän
kokouksen esityslistalle.”.
7) Korvataan 907—908 artikla seuraavasti:
”907 artikla
Kuultuaan komiteassa kyseistä tapausta tutkimaan kokoontunutta kaikkien jäsenvaltioiden edustajista koostuvaa asiantuntijaryhmää komissio tekee päätöksen, jossa se vahvistaa
joko, että tutkitussa erityistilanteessa palautuksen tai peruutuksen myöntäminen on perusteltua, tai ettei se ole perusteltua.
Päätös on tehtävä yhdeksän kuukauden kuluessa päivästä,
jona komissio on vastaanottanut 905 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetut asiakirjat. Jos asiakirjoihin ei ole liitetty 905
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta tai asianomaisen
toimijan toimia koskevaa yksityiskohtaista arviointia,
yhdeksän kuukauden määräaika alkaa kuitenkin kulua vasta
siitä päivästä, jona komissio on vastaanottanut kyseiset asiakirjat. Tulliviranomaiselle ja tullien palauttamista tai peruuttamista hakeneelle henkilölle ilmoitetaan asiasta.
Jos komissio on joutunut pyytämään lisätietoja voidakseen
tehdä ratkaisun, yhdeksän kuukauden määräaikaa pidennetään päivän, jona komissio on lähettänyt lisätietoja
koskevan pyynnön, ja päivän, jona komissio on tiedot
vastaanottanut, välillä kuluneen ajan verran. Tullien palauttamista tai peruuttamista hakeneelle henkilölle ilmoitetaan
määräajan pidentämisestä.
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Jos komissio on itse suorittanut tutkimuksia asian ratkaisemiseksi, yhdeksän kuukauden määräaikaa pidennetään
kyseisiin tutkimuksiin kuluneen ajan verran. Määräaikaa
voidaan pidentää enintään yhdeksällä kuukaudella. Tulliviranomaiselle ja tullien palauttamista tai peruuttamista hakeneelle henkilölle ilmoitetaan tutkimusten aloittamisen sekä
niiden päätökseen saattamisen päivämäärä.
Jos komissio on ilmoittanut kielteisestä kannastaan 906 a
artiklan mukaisesti palautuksen tai peruutuksen hakijalle,
yhdeksän kuukauden määräaikaa pidennetään kuukaudella.
908 artikla
1.
Edellä 907 artiklassa tarkoitettu päätös on annettava
kyseiselle jäsenvaltiolle tiedoksi viipymättä, kuitenkin
viimeistään kuukauden kuluessa mainitussa artiklassa tarkoitetun määräajan päättymisestä.
Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tehdyistä päätöksistä
auttaakseen tulliviranomaisia ratkaisemaan tapaukset, joihin
liittyy yhdenveroisia tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja.
2.
Päätöksen tekevä viranomainen tekee ratkaisunsa sille
esitetyn hakemuksen osalta komission päätöksen perusteella,
joka on annettu tiedoksi 1 kohdassa säädetyin edellytyksin.
3.
Jos 907 artiklassa tarkoitetussa päätöksessä vahvistetaan, että tutkittu erityistilanne oikeuttaa myöntämään
palautuksen tai peruutuksen, komissio voi täsmentää ne
edellytykset, joiden täyttyessä jäsenvaltiot saavat jättää tullit
kirjaamatta tileihin jälkikäteen tapauksissa, joihin liittyy
yhdenveroisia tosiasioita ja oikeudellisia seikkoja.”.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Asetuksen 1 artiklaa sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2003
niihin tapauksiin, joita ei ole siirretty komission päätettäväksi
ennen tätä päivämäärää.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2003.
Komission puolesta
Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1336/2003,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003,
asetuksen (EY) N:o 2076/2002 muuttamisesta liitteessä II lueteltujen tehoaineiden käytön jatkamisen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

aiheudu vaaraa, ja ne olisi rajoitettava sellaisten haitallisten organismien torjuntaan, joiden osalta tehokkaita
vaihtoehtoja ei ole.

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 2003/70/EY (2), ja erityisesti sen 8
artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

(3)

Joihinkin tehoaineisiin sovelletaan sekä työohjelman
kolmatta että neljättä vaihetta niiden kemiallisen suhteen
tai erityiskäytön vuoksi. Epäjohdonmukaisuuden
välttämiseksi asetuksen (EY) N:o 2076/2002 liitteeseen II
olisi tehtävä tarvittavat mukautukset.

sekä katsoo seuraavaa:

(4)

Tämän vuoksi asetus (EY) N:o 2076/2002 olisi muutettava näiltä osin.

(5)

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

(1)

(2)

Komission asetukseen (EY) N:o 2076/2002 (3) sisältyy
säännöksiä eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jättämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sekä näitä
aineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamisesta jäsenvaltioissa. Niiden käyttötarkoitusten osalta,
joiden suhteen uusilla teknisillä todisteilla oli osoitettu
tehoaineen jatkuvan käytön välttämättömyys ja tehokkaiden vaihtoehtojen puute, säädettiin väliaikaisista
toimenpiteistä vaihtoehtojen kehittämisen mahdollistamiseksi.
Jäsenvaltiot ovat esittäneet uusia todisteita, joilla on osoitettu muiden olennaisten käyttötarkoitusten välttämättömyys. Komissio on arvioinut nämä tiedot jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa. Poikkeuksia tulisi
myöntää ainoastaan perustelluissa tapauksissa, joista ei

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 2076/2002 liite II tämän
asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä 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 25 päivänä heinäkuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.
(2) EUVL L 184, 23.7.2003, s. 9.
(3) EYVL L 319, 23.11.2002, s. 3.
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LIITE
”LIITE II
Luettelo 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista luvista

Sarake A

Sarake B

Sarake C

Tehoaine

Jäsenvaltio

Käyttö

2-aminobutaani

1,3-diklooripropeeni (cis)

4-CPA (4-kloorifenoksietikkahappo)

Yhdistynyt kuningaskunta

Varastoitu siemenperuna

Irlanti

Varastoitu siemenperuna

Alankomaat

Kukkasipulit, mansikat, vihannekset, puuntaimet, monivuotiset kasvit ja
hedelmätarhojen uudelleenistutukset

Kreikka

(Siemenettömät) viinirypäleet

Espanja

Tomaatti, munakoiso

Asifluorfeeni

Italia

Soijapapu

Atsakonatsoli

Belgia

Paprika, tomaatti, puiden haavanhoito

Alankomaat

Tomaatti

Yhdistynyt kuningaskunta

Koristekasvit

Benfuresaatti

Espanja

Puuvilla

Bromasiili

Ranska

Laventeli, hybridilaventeli

Bromipropylaatti

Belgia

Papu

Italia

Omenamaiset hedelmät, viiniköynnös

Espanja

Sitruuna, tomaatti, omenamaiset hedelmät, viiniköynnös

Kalsiumhydroksidi (eli sammutettu kalkki (*))

Alankomaat

Hedelmät

Kartappi

Italia

Omenamaiset hedelmät, kivelliset hedelmät, tomaatti, munakoiso, pippuri,
meloni, kurpitsa, koristekasvit

Kinometionaatti

Kreikka

Meloni, vesimeloni

Espanja

Cucurbitaceae-suvun vihannekset

Tanska

Kaali

Klorfenvinfossi

Syanatsiini

Dalaponi

Saksa

Retiisi, retikka, porkkana, sipuli, lehtiselleri, kaali, kurkku, rapsinsiemenet

Irlanti

Porkkana, palsternakka, kaali, lanttu

Ranska

Herkkusieni, parsa, vihanneskrassi, retiisi, pinaatti, vuonankaali, pikkukurkku, kesäkurpitsa, sipuli, salottisipuli, porkkana, juuriselleri, purjo,
lehtiselleri, persilja, valkosipuli, kaali, nauris

Alankomaat

Kaali, sipuli, porkkana, kaalit (Brassica), lanttu, nauris, retiisi, retikka,
purjo, juuriselleri

Ruotsi

Keräkaali ja lantut

Portugali

Kaalit (Brassica)

Espanja

Kaalit (Brassica)

Yhdistynyt kuningaskunta

Herne, papu, kaalit (Brassica), narsissi, rapsinsiemenet, Allium, metsätalous

Ruotsi

Rapsinsiemenet ja pikkelsikurkku

Irlanti

Sipuli

Italia

Riisi
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Sarake A

Sarake B

Sarake C

Tehoaine

Jäsenvaltio

Käyttö

Etioni

Ranska

Porkkana, persilja, lehtiselleri, juuriselleri, valkosipuli, salottisipuli, sipuli,
purjo, kaali

Dikegulakki

Saksa

Koristekasvit (kasvihuoneviljely)

Dimefuroni

Saksa

Rapsinsiemenet

Dinobutoni

Espanja

Omenamaiset hedelmät

Etyylidipropyylitiokarbamaatti (EPTC)

Portugali

Peruna

Fenpropatriini

Yhdistynyt kuningaskunta

Marjat (mustaherukka)

Fenuroni

Yhdistynyt kuningaskunta

Herne, papu, pinaatti

Flumetraliini

Portugali

Tupakka

Espanja

Tupakka

Fomesafeeni

Yhdistynyt kuningaskunta

Herne, papu, lupiini

Ranska

Soijapapu, papu

Italia

Soijapapu, papu, herne

Furalaksyyli

Irlanti

Koristekasvit

Furatiokarbi

Belgia

Purjo

Haloksifoppi

Tanska

Siemenestä kasvatettu punanata, siemenestä kasvatetut koristekasvien
taimet

Heptenofossi

Irlanti

Koristekasvit, kurkku, tomaatti, salaatti

Italia

Kaali, tarhapapu, salaatti

Itävalta

Havupuut

Ranska

Havupuut, laventeli, hybridilaventeli, myskisalvia, lakritsijuuri, sinimailanen, sokeriruoko

Irlanti

Havupuut

Espanja

Havupuut, sinimailanen

Irlanti

Metsätalous

Portugali

Muu kuin peltomaa

Iminoktadiini

Kreikka

Tomaatit (muovin alla)

Meproniili

Itävalta

Salaatti

Metobromuroni

Belgia

Vuonankaali, papu, peruna

Espanja

Peruna

Saksa

Vuonankaali, papu, tupakka

Ranska

Vuonankaali

Belgia

Porkkana, peruna

Heksatsinoni

Imatsapyyri

Metoksuroni

Ranska

Porkkana

Irlanti

Porkkana

Luxemburg

Porkkana, peruna

Alankomaat

Porkkana, peruna, iiris, gladiolus

Yhdistynyt kuningaskunta

Porkkana, palsternakka
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Sarake A

Sarake B

Sarake C

Tehoaine

Jäsenvaltio

Käyttö

Espanja

Meloni, vesimeloni

Ranska

Meloni

Ometoaatti

Itävalta

Koristekasvit

Orbenkarbi

Itävalta

Lupiini

Oksadiksyyli

Belgia

Herneensiemenen käsittely

Oksikarboksiini

Yhdistynyt kuningaskunta

Koristekasvit

Itävalta

Koristekasvit

Kreikka

Koristekasvit, kukat

Espanja

Koristekasvit

Irlanti

Nurmiheinä

Pebulaatti

Kreikka

Tupakka

Pentanokloori

Yhdistynyt kuningaskunta

Umbelliferae, yrtit, koristekasvit

Naptalaami

Prometryyni

Yhdistynyt kuningaskunta

Umbelliferae, Allium, yrtit

Espanja

Porkkana, lehtiselleri, puuvilla, kahviherne, herne, linssit

Kreikka

Puuvilla

Irlanti

Porkkana, persilja, lehtiselleri, palsternakka

Portugali

Peruna, porkkana, persilja, purjo, herne

Ranska

Lehtiselleri, juuriselleri, linssit, purjo

Pyridafentioni

Espanja

Viiniköynnös, niittynata, sitruuna

Resmetriini

Yhdistynyt kuningaskunta

Herkkusieni

Kivijauhe (*)

Itävalta

Metsätalous

Setoksidiimi

Itävalta

Mansikka

Belgia

Purjo, papu, kaali

Italia

Vihannekset

Hopeanitraatti

Alankomaat

Siementuotantoon kasvatettu kurkku ja pikkukurkku

Natrium-monoklooriasetaatti

Yhdistynyt kuningaskunta

Kaalit (Brassica), Allium, marjat, humala

Irlanti

Kaali, ruusukaali, lehtikaali

Natrium-hopea-tiosulfaatti

Tanska

Leikkokukat, ruukkukasvit

Sulfoteppi

Saksa

Koristekasvit ja vihannekset (kasvihuoneviljely)

Tervahapot (*)

Irlanti

Käyttö desinfiointiaineena

Yhdistynyt kuningaskunta

Käyttö desinfiointiaineena

Temefossi

Espanja

Riisi

Terbasiili

Espanja

Minttu

Ranska

Arnikki, rohtomesikkä, palsami, piparminttu, oregano, keto-orvokki,
rosmariini, talvikynteli, salvia, timjami

Kreikka

Maustekasvit

Yhdistynyt kuningaskunta

Mauste- ja farmaseuttiset kasvit

26.7.2003

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 187/25

Sarake A

Sarake B

Sarake C

Tehoaine

Jäsenvaltio

Käyttö

Terbufossi

Kreikka

Sokerijuurikas

Terbutryyni

Yhdistynyt kuningaskunta
Espanja
Irlanti

Herne, papu, lupiini
Sitrushedelmät
Herne, papu

Tetradifoni

Espanja
Irlanti

Sitrushedelmät, Cucurbitaceae, tomaatti, viinirypäle
Tomaatti, kurkku, koristekasvien taimet

Triatsofossi

Irlanti

Porkkana

Triforiini

Itävalta
Tanska

Papu, kurkku, koristekasvit, ruusut
Omena, päärynä, mustaherukka, punaherukka, karviainen

Vamidotioni

Belgia
Espanja
Italia
Portugali

Omena, puutalous
Omenamaiset hedelmät
Omenamaiset hedelmät
Omena, päärynä

(*) Tämän tehoaineen sallitaan säilyvän markkinoilla mainittuja käyttötarkoituksia varten siihen asti, kun komission asetuksen (EY) N:o 1112/2002 mukaisesti aloitetun
työohjelman neljännen vaiheen menettelyt saadaan loppuun.”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1337/2003,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003,
asetuksen (EY) N:o 1143/98 mukaisesti jätettyjen tiettyihin vuoristorotuihin kuuluvia lehmiä ja
hiehoja koskevien tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon 2 päivänä kesäkuuta 1998 tietyistä kolmansista maista peräisin olevia tiettyihin vuoristorotuihin kuuluvia
ja muuhun kuin teuraseläimiksi tarkoitettuja lehmiä ja hiehoja
koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 1012/
98 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1143/
98 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 673/2003 (2), ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1143/98 2 artiklan 2 kohdassa
säädetään, että niin sanotuille perinteisille tuojille varatut
määrät myönnetään suhteessa näiden 1 päivän heinäkuuta 2000 ja 30 päivän kesäkuuta 2003 välisenä aikana
toteuttamaan tuontiin.
Edellä mainitun asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen toimijoiden osalta heidän käytettävissään olevat
määrät jaetaan suhteessa haettuihin määriin. Koska

haetut määrät ovat käytettävissä olevia määriä suuremmat, on tarpeen vahvistaa yhtenäinen vähennyskerroin,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1143/98 säännösten mukaisesti jätetyt
tuontioikeushakemukset hyväksytään seuraavasti:
a) 51,7282 prosenttia 1 päivän heinäkuuta 2000 ja 30 päivän
kesäkuuta 2003 välisenä aikana tuoduista määristä
asetuksen (EY) N:o 1143/98 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tuojien osalta;
b) 6,8393 prosenttia asetuksen (EY) N:o 1143/98 2 artiklan 1
kohdan b alakohdassa tarkoitettujen toimijoiden hakemien
määrien osalta.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2003.
Komission puolesta
Maatalouden pääjohtaja
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

(1) EYVL L 159, 3.6.1998, s. 14.
(2) EUVL L 97, 15.4.2003, s. 18.
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 17 päivänä heinäkuuta 2003,
Alankomaiden kuningaskunnan perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi
antamien lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käyttöä koskevien kansallisten säännösten käsittelyn 95 artiklan 6 kohdan mukaisesta määräajan pidentämisestä
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2539)
(ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/549/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 95 artiklan 6 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

I TOSIASIAT
(1)

Alankomaiden kuningaskunnan hallitus antoi 17 päivänä tammikuuta 2003 päivätyllä pysyvän edustustonsa kirjeellä Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti
komissiolle tiedoksi lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien (jäljempänä ’SCCP’) käyttöä koskevat
kansalliset säännöksensä, jotka se katsoo tarpeelliseksi pitää voimassa neuvoston direktiivin 76/769/
ETY (1) muuttamisesta kahdennenkymmenennen kerran 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/45/EY hyväksymisen jälkeen.
1. Perustamissopimuksen 95 artiklan 4 ja 6 kohta

(2)

Perustamissopimuksen 95 artiklan 4 ja 6 kohdassa määrätään seuraavaa:
”4.
Jos sen jälkeen, kun neuvosto tai komissio on toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen,
jäsenvaltio pitää tärkeistä 30 artiklassa tarkoitetuista taikka ympäristön tai työympäristön suojelua
koskevista syistä tarpeellisena pitää voimassa kansalliset säännöksensä tai määräyksensä, jäsenvaltio
antaa nämä säännökset ja määräykset sekä perusteet niiden voimassa pitämiselle tiedoksi komissiolle.
(….)
6.
Komissio hyväksyy tai hylkää kyseiset kansalliset säännökset tai määräykset kuuden kuukauden
kuluessa 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista tiedoksi antamisista todettuaan ensin, ovatko ne keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen ja muodostavatko
ne esteen sisämarkkinoiden toiminnalle.

(1) EYVL L 177, 6.7.2002, s. 21.
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Jollei komissio tee päätöstä määräajan kuluessa, 4 (…) kohdassa tarkoitettuja kansallisia säännöksiä
tai määräyksiä pidetään hyväksyttyinä.
Komissio voi ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että tässä kohdassa määrättyä määräaikaa voidaan
pidentää edelleen kuudella kuukaudella, jos se on perusteltua asian monitahoisuuden vuoksi eikä
määräajan pidentäminen vaaranna ihmisten terveyttä.”
2. Direktiivi 2002/45/EY
(3)

Tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa neuvoston direktiivissä 76/769/ETY (2), sellaisena kuin se on muutettuna,
annetaan säännökset tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja
käytön rajoittamisesta. Direktiivin 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti direktiiviä sovelletaan liitteessä I
lueteltuihin vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin.

(4)

Direktiivin 2 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että liitteessä I lueteltuja vaarallisia aineita ja valmisteita voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön ainoastaan liitteessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

(5)

Direktiiviä 76/769/ETY on muutettu useita kertoja muun muassa uusien vaarallisten aineiden ja
valmisteiden lisäämiseksi liitteeseen I, jotta niihin voidaan soveltaa markkinoille saattamista ja
käyttöä koskevia rajoituksia, jotka ovat tarpeen ihmisen terveyden tai ympäristön suojelemiseksi.

(6)

Perustamissopimuksen 95 artiklaa oikeudellisena perustana käyttäen Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä 2002/45/EY on lisätty direktiivin 76/769/ETY liitteeseen I uusi 42 kohta, joka
koskee kloorattuja alkaaneja, joissa on 10—13 hiiliatomia (lyhytketjuiset klooratut parafiinit) ja jossa
annetaan säännökset kyseisten aineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä.

(7)

Direktiivin johdanto-osan ensimmäisessä kappaleessa todetaan, että ”säännökset, joita tietyt jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tai joita ne suunnittelevat PARCOM- (maalta peräisin olevan meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen) päätöksen 95/1 vuoksi lyhytketjuisten kloorattujen
parafiinien käytön rajoittamiseksi, vaikuttavat suoraan sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan. Tämän vuoksi on tarpeen lähentää jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädäntöä ja siten muuttaa
tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitettä I ottaen huomioon yhteisön riskien
arvioinnit ja asianomaiset PARCOM-päätöstä 95/1 tukevat tieteelliset todisteet.”

(8)

Johdanto-osan toisessa ja kolmannessa kappaleessa viitataan direktiivin taustaan ja todetaan, että
”Lyhytketjuiset klooratut parafiinit luokitellaan ympäristölle vaarallisiksi, koska ne ovat sangen
myrkyllisiä vesieliöille ja saattavat vaikuttaa pitkällä aikavälillä haitallisesti vesiympäristöön” ja että
”Komissio on olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta
1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (3) mukaisesti antanut suosituksen erityistoimenpiteistä, joilla rajoitetaan lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käyttöä erityisesti nestemäisissä
metallintyöstöaineissa ja nahkatuotteiden viimeistykseen tarkoitetuissa tuotteissa vesiympäristön
suojelemiseksi”.

(9)

Liitteen I 42 kohdan 1 alakohdan mukaan lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja ei saa saattaa markkinoille käytettäväksi aineina tai ainesosina muissa aineissa tai valmisteissa yhtä prosenttia suurempina
pitoisuuksina
— metallin työstössä
— nahan rasvausseoksissa.

(10)

Liitteen I 42 kohdan 2 kohdassa todetaan, että Euroopan komissio tarkastelee lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien kaikkia muita käyttötapoja uudelleen yhteistyössä jäsenvaltioiden ja OSPARkomitean kanssa ennen 1 päivää tammikuuta 2003 lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien terveysja ympäristöriskejä koskevan mahdollisen uuden ja asian kannalta merkityksellisen tieteellisen tiedon
valossa ja että Euroopan parlamentille ilmoitetaan tämän uudelleentarkastelun tuloksesta.

(11)

Direktiivin 2 artiklan 1 alakohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 6
päivänä heinäkuuta 2003 ja että niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä ja alettava
soveltaa niitä viimeistään 6 päivänä tammikuuta 2004.

(2) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.
(3) EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.
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3. Kansalliset säännökset
(12)

Alankomaiden tiedoksi antamat kansalliset säännökset otettiin käyttöön lyhytketjuisten kloorattujen
parafiinien tiettyjen käyttötapojen kieltämistä koskevista säännöistä 3 päivänä marraskuuta 1999
tehdyllä päätöksellä (kloorattuja parafiineja koskeva päätös, kemikaalilaki (WMS)) (Staatsblad van het
Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 1999, 478).

(13)

Päätöksen 1 artiklassa säädetään, että päätös koskee kloorattuja alkaneeja, joissa on 10—13 hiiliatomia ja joiden kloorausaste on vähintään 48 painoprosenttia.
Päätöksen 2 artiklan 1 kohdassa säädetään, että 1 artiklassa tarkoitettuja lyhytketjuisia kloorattuja
parafiineja ei saa käyttää:
— maalien, pinnoitteiden tai tiivisteiden pehmentimissä
— metallintyöstönesteissä
— kumin, muovien tai tekstiilien palonsuoja-aineena.
Päätöksen 2 artiklan 2 kohdan mukaan lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja saa kuitenkin käyttää
31 päivään joulukuuta 2004 asti patojen tiivisteissä tai liekinestoaineena kaivosteollisuuden erikoiskäyttöön tarkoitetuissa kuljetushihnoissa.

(14)

Nämä säännökset annettiin komissiolle tiedoksi teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen
toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (4) mukaisesti säännösten valmisteluvaiheessa 8 päivänä
maaliskuuta 1999. Alankomaat korosti, että suunnitellut säännökset olivat tarpeen, jotta se voi
täyttää tiettyjen maalta aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen
(”Pariisin yleissopimus”) ja kesäkuussa 1995 tehdyn Pariisin komission (PARCOM) päätöksen 95/1
mukaiset kansainväliset velvoitteensa poistaa lyhytketjuiset klooratut parafiinit vähitellen käytöstä ja
täytäntöönpanna sopimus, jonka osapuoli Alankomaiden kuningaskunta on (5). Viisi jäsenvaltiota (6)
ja Euroopan komissio antoivat huomautuksia, kun taas Espanja antoi yksityiskohtaisen lausunnon.
Kaikki nämä jäsenvaltiot Tanskaa ja Itävaltaa lukuun ottamatta vastustivat suunniteltujen kansallisten
säännösten käyttöönottoa ja niin teki myös Euroopan komissio.
4. Taustaa lyhytketjuisista klooratuista parafiineista

(15)

Klooratut parafiinit ovat kemiallisia aineita, jotka on valmistettu suoraketjuisia parafiineja tai alkaaneja klooraamalla. Ne jaetaan usein ryhmiin lähtöaineen ketjun pituuden ja lopputuotteen klooripitoisuuden mukaan. Kolme pääryhmää ovat: lyhytketjuiset (SCCP), keskipitkäketjuiset (MCCP) ja
pitkäketjuiset klooratut parafiinit (LCCP). Lyhytketjuiset klooratut parafiinit valmistetaan 10—13
hiiliatomin pituisista suoraketjuisista parafiineista. Kaupalliset lyhytketjuiset klooratut parafiinit
voivat sisältää keskimäärin 49—71 prosenttia klooria. Niitä voidaan saattaa markkinoille ja käyttää
puhtaana, mutta lisäksi niitä voi esiintyä epäpuhtauksina muissa aineissa ja valmisteissa, erityisesti
keskipitkäketjuisissa klooratuissa parafiineissa (7).

(16)

Euroopan yhteisössä lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja käytetään pääasiassa metallintyöstönesteiden lisäaineena. Lisäksi sitä käytetään liekinestoaineena kumivalmisteissa ja maalien ja muiden
pinnoitteiden apuaineena. Vähemmässä määrin ainetta käytetään myös rasvausaineena ja pehmitteenä nahkateollisuudessa, kyllästeenä tekstiiliteollisuudessa ja tiivisteiden lisäaineena.

(4) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.
(5) Pariisin yleissopimuksessa kaikki sopimuspuolet sitoutuivat toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet maalta
peräisin olevan meren pilaantumisen estämiseksi ja torjumiseksi. Kaikki Euroopan yhteisön jäsenvaltiot, Itävaltaa,
Kreikkaa, Luxemburgia ja Italiaa lukuun ottamatta, ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Myös Euroopan yhteisö on sopimuspuoli. Sopimuksen hallinnoinnista vastaa Pariisin komissio (PARCOM), joka muodostuu kunkin sopimuspuolen
edustajista. Sopimuksen 18 artiklan 3 kohdassa määrätään, että edellä tarkoitettu komissio voi laatia ohjelmia ja
määrätä toimenpiteitä sopimuksen liitteen A osassa I, II ja III lueteltujen tiettyjen kemiallisten aineiden maalta käsin
aiheuttaman pilaantumisen estämiseksi tai vähentämiseksi. Edellä mainittua 18 artiklan 3 kohtaa oikeudellisena perustana käyttäen hyväksytyssä PARCOM-päätöksessä 95/1 säädetään lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käytöstä
luopumisesta vähitellen tietyissä kohteissa seuraavan aikataulun mukaisesti: maalien ja pinnoitteiden pehmentimissä,
metallintyöstönesteissä sekä kumin, muovien tai tekstiilien palonsuoja-aineena 31 päivään joulukuuta 1999 mennessä
ja tiivisteiden pehmentimissä sekä liekinestoaineena kaivosteollisuuden erikoiskäyttöön tarkoitetuissa kuljetushihnoissa 31 päivään joulukuuta 2004 mennessä. Pariisin yleissopimuksen osapuolena olevista 11 Euroopan yhteisön
jäsenvaltiosta kaikki ovat Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta sitoutuneet PARCOM-päätöksen 95/1
velvoitteisiin. Euroopan yhteisö ei ole PARCOM-päätöksen osapuoli. Pariisin yleissopimus on myöhemmin korvattu
uudella Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusopimuksella (OSPAR-yleissopimus, 1992) ja Pariisin komissio
uuden yleissopimuksen mukaisesti OSPAR-komitealla.
(6) Italia, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta, Itävalta ja Saksa.
(7) Direktiivissä 2002/45/EY säädetään lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien pituisuuden raja-arvoksi yksi prosenttia
silloin, kun ne esiintyvät muiden aineiden tai valmisteiden ainesosina.
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(17)

Lyhytketjuiset klooratut parafiinit on luokiteltu vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja
merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY (8) mukaisesti vaarallisiksi aineiksi. Ne on
erityisesti luokiteltu luokan 3 karsinogeenisiksi aineiksi ja ne merkitään vaarallisuutta osoittavalla
lausekkeella R 40 (peruuttamattomien vaikutusten mahdollinen riski) ja symbolilla Xn (haitallinen).
Ne on lisäksi luokiteltu ympäristölle vaarallisiksi ja ne merkitään vaarallisuutta osoittavalla lausekkeella R50/53 (erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä) ja symbolilla N (vaarallista ympäristölle).

(18)

Myrkyllisyytensä, ilmeisen pysyvyytensä ja biokertyvyytensä vuoksi lyhytketjuiset klooratut parafiinit
ovat niiden aineiden joukossa, joihin Pariisin yleissopimuksen (nykyisin OSPAR-sopimus) nojalla
kohdistetaan pilaantumista torjuvia toimenpiteitä (9). Pariisin komissio ilmaisi 1990-luvun alussa
huolensa lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien päästöistä merelliseen ympäristöön ja alkoi harkita
näiden aineiden käyttöä koskevia sääntelytoimenpiteitä. Samoihin aikoihin eurooppalaiset tuottajat
ehdottivat vapaaehtoista sopimusta, jonka mukaan lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien toimituksista metallintyöstönestesovelluksiin luovuttaisiin vähitellen, ja kannustivat jalostusketjun loppupään
tuotannonaloja käyttämään vesiympäristölle vähemmän vahingollisia tuotteita. Neuvotteluissa ei
päästy sopimukseen ja Pariisin komissio (PARCOM) hyväksyi lopulta päätöksen 95/1. Yhdistynyt
kuningaskunta vastusti päätöstä sillä perusteella, että sen tukena ei ollut asianmukaista riskinarviointia.

(19)

Komission asetuksella (EY) N:o 1179/94 (10) lyhytketjuiset klooratut parafiinit sisällytettiin niiden
prioriteettiaineiden ensimmäiseen luetteloon, joille olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja
valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (11)
mukaisesti on tehtävä riskinarviointi. Esittelijänä toimi Yhdistynyt kuningaskunta.

(20)

Yhdistyneen kuningaskunnan tuottama riskinarviointiraportti toimitettiin jäsenvaltioiden teknisille
asiantuntijoille (12) tutkittavaksi. Syyskuussa 1997 valmistuneessa raportissa (13) otettiin huomioon
kaikki vuoteen 1996 mennessä saatavana olleet tieteelliset todisteet, mukaan lukien PARCOMpäätökseen 95/1 perustuvat. Raportissa korostettiin lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käytöstä
metallintyöstössä ja nahkatuotteiden viimeistelyssä vesieliöille aiheutuvia tiettyjä ympäristöriskejä, ja
esitettiin sen vuoksi harkittavaksi näitä riskejä vähentäviä toimenpiteitä. Lyhytketjuisten kloorattujen
parafiinien muun nykyisen käytön ei katsottu antavan aihetta huoleen vesiympäristön eikä ihmisen
terveyden kannalta, vaikka lisätiedot ja -testit kyseisten parafiinien käytöstä kumituotteissa katsottiinkin tarpeellisiksi, jotta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat tietyt ympäristöriskit voitaisiin riittävällä
tavalla kartoittaa.

(21)

Riskinarviointiraportti toimitettiin sen jälkeen myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean (CSTEE) tutkittavaksi. Tiedekomitea vahvisti 27 päivänä marraskuuta 1998
antamassaan lausunnossa (14) riskinarvioinnissa esitettyjen tulosten paikkansapitävyyden. Edellä
tarkoitetut tulokset ja niitä vastaava toimintasuunnitelma riskien vähentämiseksi hyväksyttiin lopulta
yhteisön tasolla 12 päivänä lokakuuta 1999 annetulla komission suosituksella (EY) N:o 1999/721
asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisesti. Suosituksen asiaa koskevat osuudet esitetään jäljempänä.

(8) EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1.
(9) Ks. alaviite 5.
(10) Komission asetus (EY) N:o 1179/94, annettu 25. toukokuuta 1994, joka koskee neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/
93 mukaista prioriteettiaineiden ensimmäistä luetteloa (EYVL L 131, 26.5.1994, s. 3)
(11) EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1. Tässä asetuksessa säädetään muun muassa yhteisön menettelystä tehtäessä riskiarviointia
olemassa olevista aineista eli aineista, jotka sisältyvät Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden
luetteloon (EYVL C 146, 15.6.1990, s. 1). Kyseisen asetuksen mukaan yhteisön riskinarvioinnin kohteena olevien
prioriteettiaineiden luettelot on hyväksyttävä komission asetuksella, jossa määritellään kunkin aineen osalta arvioinnista vastuussa oleva jäsenvaltio. Kyseisten aineiden ihmiselle ja ympäristölle aiheuttamista tosiasiallisista tai mahdollisista riskeistä tehtävässä arvioinnissa on noudatettava erityisiä menettelyjä ja menetelmiä, jotka määritellään
olemassa olevien aineiden ihmisille ja ympäristölle aiheuttamien riskien arviointia koskevien periaatteiden vahvistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisesti 28. kesäkuuta 1994 annetussa komission asetuksessa (EY)
N:o 1488/94 (EYVL L 161, 29.6.1994, s. 3). Riskinarvioinnin tulokset ja tapauksen mukaan suositeltava toimintasuunnitelma hyväksytään lopuksi yhteisön tasolla, tavallisesti antamalla komission suositus. Riskinarvioinnin hyväksyttyjen tulosten ja suositeltavan toimintasuunnitelman perusteella komissio päättää ehdotettavista yhteisön toimenpiteistä direktiivin 76/769/ETY tai muiden asiaan liittyvien, voimassa olevien yhteisön säädösten mukaisesti.
(12) Jäsenvaltioiden asiantuntijat tapaavat säännöllisin väliajoin riskinariviointia koskevien raporttien tarkastelua varten
valmistellakseen neuvoston asetuksessa 793/93/ETY säädetyn komiteamenettelyn mukaisesti hyväksyttäviä toimenpiteitä.
13
( ) ”European Union Risk Assessment Report, alkanes, C10-13, chloro”, Chemicals Bureau, Institute for Health and
Consumer Protection, Joint Research Centre, European Commission.
(14) CSTEE's opinion on the results of the risk assessment of SCCPs carried out in the framework of Council Regulation
(EEC)793/93 on the evaluation and control of the risks of existing substances — Brysselissä 27. marraskuuta 1998
pidetyssä CSTEE:n kuudennessa täysistunnossa annettu lausunto: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/
out23_en.html
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”I RISKINARVIOINTI
A. Ihmisten terveys

TYÖNTEKIJÖIDEN, KULUTTAJIEN JA EPÄSUORASTI YMPÄRISTÖN KAUTTA ALTISTUVAN
IHMISEN osalta riskiarvioinnin päätelmän mukaan tällä hetkellä ei ole tarvetta hankkia lisätietoja ja/
tai suorittaa testejä tai ryhtyä riskiä vähentäviin toimenpiteisiin niiden lisäksi, joita jo toteutetaan.
Päätelmän perusteet:
— Riskinarvioinnin mukaan edellä mainittujen väestöryhmien osalta riskiä ei ole odotettavissa.
Työntekijöiden on mahdollista altistua aineelle tuotannon tai käytön yhteydessä pääasiassa ihon
altistumisen kautta. Ainetta sisältäviä metallintyöstönesteitä ja sulateliimoja käytettäessä altistumista voi tapahtua myös hengitysteitse. Voimassa olevan yhteisön työpaikka- ja muun asiaan liittyvän lainsäädännön mukaiset, jo sovellettavat riskiä vähentävät toimenpiteet katsotaan riittäviksi.
— Kuluttajien altistumista aineelle, mikä on mahdollista ihokontaktista aineella käsiteltyyn nahkatuotteeseen tai metallintyöstönesteiden muusta kuin ammattikäytöstä, ei pidetty ongelmana.
B.

Ympäristö

VESIEKOSYSTEEMIN (sedimentit) ja MAAEKOSYSTEEMIN osalta riskinarvionnin päätelmän mukaan
asiasta tarvitaan lisätietoja ja/tai -testejä. Päätelmän perusteet:
— Lisätietoja tarvitaan seuraavien riskien kartoittamiseksi nykyistä paremmin: aineen tuotannosta ja
sen käytöstä kumissa aiheutuvat sedimentteihin kohdistuvat riskit, metallintyöstönesteiden ja
nahkatuotteiden viimeistykseen tarkoitettujen tuotteiden formuloinnista ja käytöstä aiheutuvat
maaperään ja sedimentteihin kohdistuvat riskit, sekä maaperään ja sedimentteihin alueellisella
tasolla kohdistuvat riskit.
Vaadittavat tiedot ovat:
— Koc-kertoimen (15) kokeellinen määrittely,m
— maaperän ja sedimenttien tilaa koskevat seurantatiedot sieltä, mistä ainetta vapautuu luontoon,
— toksisuustestitulokset maaperässä ja sedimenteissä elävien organismien osalta, jos edellä mainittujen tietojen perusteella katsotaan, että maaperään ja sedimentteihin kohdistuu riskejä.
JÄTEVEDENPUHDISTAMOISSA ELÄVIEN MIKRO-ORGANISMIEN ja ILMAKEHÄN osalta riskinarvioinnin päätelmän mukaan tällä hetkellä ei ole tarpeen hankkia lisätietoja ja/tai suorittaa testejä tai
ryhtyä riskiä vähentäviin toimenpiteisiin niiden lisäksi, joita jo toteutetaan. Päätelmän perusteet:
— Riskinarvioinnin mukaan edellä mainituille ympäristön osille ei oleteta aiheutuvan riskejä. Riskiä
vähentävät nykyiset toimenpiteet katsotaan riittäviksi.
VESIEKOSYSTEEMIN (sedimenttejä lukuun ottamatta) ja RAVINTOKETJUUN KOHDISTUVIEN,
YMPÄRISTÖN OSASTA RIIPPUMATTOMIEN VAIKUTUSTEN osalta riskinarvioinnin päätelmän
mukaan riskien rajoittamiseen tarvitaan erityistoimenpiteitä. Päätelmän perusteena ovat:
— huoli ainetta sisältävien nestemäisten metallintyöstöaineiden sekä nahkatuotteiden viimeistelyyn
tarkoitettujen tuotteiden formuloinnin ja käytön seurauksena tapahtuvasta altistumisesta edellä
tarkoitetuille paikallisille vesiekosysteemeille aiheutuvien vaikutusten riskistä,
— huoli nahkatuotteiden viimeistelyyn tarkoitettujen, ainetta sisältävien tuotteiden formuloinnin ja
käytön seurauksena sekä ainetta sisältävien nestemäisten metallintyöstöaineiden käytön seurauksena syntyvien, ravintoketjuun kohdistuvien ja ympäristön osasta riippumattomien vaikutusten
riskistä.
II

TOIMINTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖRISKIEN RAJOITTAMISEKSI
On harkittava yhteisön tasolla aineen markkinoille saattamisen ja käytön rajoittamista keinona
suojella ympäristöä tuotteiden käytöltä ja formuloinnilta erityisesti metallintyöstössä ja nahkatuotteiden viimeistelyssä. Tarvitaan lisätutkimuksia sen selvittämiseksi, mitkä käyttötavat voitaisiin poikkeuksena sallia. Ympäristön suojelemiseksi määritetyt toimenpiteet vähentävät myös
ihmisten altistumista aineelle.”

(15) Orgaanisen hiilen jakaantumiskerroin on parametri, joka osoittaa yhdisteen jakaantumisen maaperän orgaanisen
hiilen (esim. humushappo) ja veden välillä.
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(22)

Komissio antoi 20 päivänä kesäkuuta 2000 ehdotuksen direktiivin 76/769/EY muuttamiseksi siten,
että yhteisön tekemässä riskinarvioinnissa ehdotetut markkinoille saattamista ja käyttöä koskevat
rajoitukset otetaan käyttöön, minkä seurauksena Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat direktiivin 2002/45/EY.

(23)

Komissio alkoi direktiivin 76/769/ETY liitteen I 42 kohdan 2 alakohdan, sellaisena kuin se on direktiivillä 2002/45/EY muutettuna, mukaisesti tarkastella lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien muita
käyttötapoja. Tarkastelun yhteydessä komissio pyysi Yhdistynyttä kuningaskuntaa asetuksen 793/93/
EY mukaisen lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja koskevan riskinarviointiraportin esittelijänä
keräämään kaikki saatavilla olevat uudet tiedot, tutkimaan niitä, ja tarvittaessa saattamaan niiden
perusteella yhteisön riskinarviointiraportti ajan tasalle. Lisäksi komissio kysyi OSPAR-sihteeristöltä,
oliko lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien aiheuttamista riskeistä uutta tieteellistä tietoa, joka saattaisi aiheuttaa muutoksia edellisen riskinarvioinnin päätelmiin. Komissio kysyi myrkyllisyyttä,
ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevältä tiedekomitealta, oliko sillä tiedossaan uusia saatavilla
olevia tieteellisiä todisteita, jotka voisivat vaikuttaa riskinarvioinnin tuloksiin ja joiden perusteella
riskinarvioinnin päätelmiä olisi muutettava.

(24)

Myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitea totesi 22 päivänä joulukuuta 2002 antamassaan lausunnossa, että lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja koskevien uusien
tietojen tarkastelu ei ole antanut aihetta muuttaa yhteisön riskinarvioinnin päätelmiä (16).

(25)

Yhdistynyt kuningaskunta laati helmikuussa 2003 direktiivin 2002/45/EY seurannan yhteydessä
lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja koskevan ajan tasalle saatetun riskinarviointiraporttiluonnoksen.
Raporttiluonnoksessa tarkastellaan lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien ympäristövaikutuksiin ja
uhkiin liittyviä uusia tietoja, jotka on saatu sen jälkeen kun alkuperäinen riskinarviointi suoritettiin,
ja siinä arvioidaan uudelleen sellaisen käytön aiheuttamia riskejä, joita direktiivissä 2002/45/EY
säädetyt markkinoille saattamista ja käyttöä koskevat rajoitukset eivät koske. Myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean kaksi edellä (21 ja 24 kohdassa) tarkoitettua
lausuntoa on myös otettu huomioon. Alkuperäisestä riskinarviosta poiketen uusi ajan tasalle saatettu
riskinarviointiluonnos kattaa meriympäristölle aiheutuvat vaarat, ja siinä käsitellään yksityiskohtaisesti lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja sisältävistä tuotteista niiden elinaikana lähteviä päästöjä.

(26)

Ajan tasalle saatetun uuden riskinarviointiluonnoksen tulokset:
”(x) i) Tarvitaan lisätietoja ja/tai -kokeita.
Pintavesien, sedimenttien, maaperän ja sekundäärimyrkyttymisen sekä ekosysteemien myrkyttymisen
osalta tarvitaan altistumista koskevia erityislisätietoja, jotta päästöarvioita paikallisista (kumi, maali/
pinnoitteet ja tekstiilit) sekä alueellisista (kaikki) käyttötavoista voidaan täsmentää. Tietoja voitaisiin
tuottaa erityisesti seuraavasta:
— kumin valmistamisesta ja jalostamisesta peräisin olevat tosiasialliset päästöt
— tavanomaisessa tekstiilin seostamisessa (formuloinnissa) ja pinnoitteissa käytettyjen lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien määrät
— tekstiilin seostamisesta ja pinnoitteista aiheutuvat päästöt
— maalien formuloinnista ja käyttökohteista aiheutuvat päästöt ja
— tuotteiden käytöstä ja hävittämisestä aiheutuvat päästöt.
Aine täyttää hitaasti hajoaville, eläviin kudoksiin kertyville ja myrkyllisille aineille eli PBT-aineille
määritellyt kriteerit ja sen vuoksi sen biologista hajoavuutta voitaisiin testata simulaatiokokeella, jotta
voitaisiin määrittää sen puoliintumisaika meriympäristössä. Ennustettua vaikutuksetonta pitoisuutta
(PNEC) sekä merivesillä että sedimentissä voitaisiin tarkistaa myrkyllisyyttä koskevien lisätietojen
avulla, mutta tämän tiedon kerääminen ei ole yhtä tärkeää kuin aineen pysyvyyden määrittely.
Lisäksi voitaisiin harkita lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien biologista hajoavuutta maaperässä
tutkivien lisätestien suorittamista.
Huom: Mittausten mukaan ainetta on ympäristössä laajalle levinneenä. Tarkkoja määriä ei kuitenkaan tiedetä ja ne saattavat liittyä aineen sellaiseen aikaisempaan käyttöön, joka nykyisin on valvonnassa. Lisäksi näiden mittausten perusteella selvää riskiä ei ole voitu todeta. Lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien esiintyminen arktisten alueiden ja merialueiden ekosysteemeissä osoittaa kuitenkin,
että tuloksista on syytä olla huolissaan. Vaikka tieteellisin perustein ei ole mahdollista todeta, aiheuttaako aine ympäristöriskin nyt tai tulevaisuudessa,
— tiedot aineen esiintymisestä biotoopeissa,
— aineen ilmeinen pysyvyys (laboratoriotesteissä todettu),

(16) Opinion of the CSTEE's on ”SCCPs” — Follow-up to Directive 2002/45/EC, Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2002
pidetyssä CSTEE-komitean 35. täysistunnossa annettu lausunto. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/
out23_en.html
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— tietojen keruusen tarvittava aika ja
— se, että altistumista olisi vaikea vähentää siinä tapauksessa, että lisätiedot vahvistaisivat riskin
olemassaolon,
antavat aihetta siihen, että poliittisella tasolla olisi harkittava tarvetta tutkia ennaltaehkäiseviä riskinhallintavaihtoehtoja nyt kun aineen puoliintumisajasta ympäristössä ei ole mitattua tietoa sekä
tarvetta vähentää aineen pääsemistä veteen (sekä maaperään puhdistamolietteestä) ja ’ympäristöön
jäävistä jätteistä’. Tätä asiaa voitaisiin harkita uudelleen, jos ympäristösimulointikoe osoittaisi, ettei
pysyvyyskriteeri täyty. Tässä yhteydessä on todettava, että aine näyttää täyttävän kansainvälisissä
yleissopimuksissa pysyvälle orgaaniselle yhdisteelle (POP) määritellyt kriteerit, minkä perusteella sitä
voidaan pitää ehdolla tällaiseksi aineeksi.
(x) ii) Tässä vaiheessa ei ole tarpeen saada lisätietoja, suorittaa lisäkokeita eikä soveltaa riskiä
vähentäviä toimenpiteitä niiden lisäksi, joita jo sovelletaan.
Tämä päätelmä koskee riskinarviointia seuraavissa käyttökohteissa:
— paikalliset pintavedet: tuotantoalueet, tiivisteiden formulointi ja käyttö, maalien ja pinnoitteiden
formulointi ja käyttö, sekä alueellinen taso
— paikalliset sedimenttialueet: tuotantoalueet, tiivisteiden formulointi ja käyttö, maalien ja pinnoitteiden formulointi ja käyttö, sekä alueellinen taso
— jätevedenpuhdistamot: kaikki käyttö
— ilma ja jäteveden käsittelyprosessit: tuotanto ja kaikki käyttö
— paikalliset maa-alueet: tuotantoalueet, tiivisteiden formulointi ja käyttö, maalien ja pinnoitteiden
formulointi ja käyttö, sekä maanviljelykseen käytettävä maaperä alueellisella tasolla ja
— tiivisteiden käytöstä aiheutuva sekundäärinen myrkyttyminen.”
(27)

Edellä tarkoitettujen yhteisön toimien lisäksi lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja käsitellään myös
muualla yhteisön lainsäädännössä. Koska lyhytketjuiset klooratut parafiinit ovat ihmiselle ja
vesiympäristölle myrkyllisiä ja niitä on todettu laajalti vesiympäristössä ja koska ne ovat jo nyt
PARCOM-päätöksen 95/1 kohteena, ne on sisällytetty vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelon vahvistamisesta ja direktiivin 2000/60/EY (17) muuttamisesta 20 päivänä marraskuuta 2001
tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 2455/2001/EY viimeksi mainitun
direktiivin 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen vaarallisten prioriteettiaineiden joukkoon. Edellä
tarkoitetun direktiivin mukaisesti yhteisön on säädettävä erityistoimenpiteistä näiden aineiden
päästöjen ja häviöiden lopettamiseksi kerralla tai vaiheittain 20 vuoden kuluessa siitä kun erityistoimenpiteet on hyväksytty. Tähän mennessä edellä tarkoitettuja toimenpiteitä ei ole lyhytketjuisten
kloorattujen parafiinien osalta hyväksytty.

II MENETTELY
(28)

Direktiivin 2002/45/EY hyväksymisen yhteydessä Alankomaiden valtuuskunta äänesti direktiiviä
vastaan todeten 24 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyssä äänestystä koskevassa ilmoituksessa, että
lyhytketjuisista klooratuista parafiineista annetun direktiivin täytäntöönpano tekisi Alankomaille
mahdottomaksi täyttää sille Pariisin yleissopimukseen ja PARCOM-päätöksen 95/1 mukaisesti
kuuluvat kansainväliset velvoitteet.

(29)

Alankomaiden kuningaskunnan hallitus antoi 17 päivänä tammikuuta 2003 päivätyllä pysyvän edustustonsa kirjeellä komissiolle tiedoksi lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käyttöä koskevat
kansalliset säännöksensä, jotka se aikoo pitää voimassa neuvoston Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2002/45/EY hyväksymisen jälkeen.

(30)

Komissio ilmoitti 25 päivänä maaliskuuta 2003 päivätyllä kirjeellä Alankomaiden hallitukselle, että
se on vastaanottanut perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisen tiedoksiannon ja että
95 artiklan 6 kohdan mukainen kuuden kuukauden tarkastelujakso alkoi 22 päivänä tammikuuta
2003 eli seuraavana päivänä tiedoksiannon vastaanottamisesta.

(31)

Komissio ilmoitti 15 päivänä huhtikuuta 2003 päivätyllä kirjeellä muille jäsenvaltioille saaneensa
edellä tarkoitetun tiedoksiannon Alankomailta. Lisäksi komissio julkaisi tiedoksiantoa koskevan
ilmoituksen Euroopan unionin virallinen lehti (18) ilmoittaakseen muille, joita asia koskee, kansalliset
säännökset, jotka Alankomaat aikovat pitää voimassa sekä niiden perustelut.

(17) EYVL L 331, 15.12.2001, s. 1.
(18) EYVL C 188, 8.8.2002, s. 2.
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III ARVIOINTI

1. Hyväksyttävyys

(32)

Perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohta koskee tapauksia, joissa kansalliset säännökset annetaan
tiedoksi yhdenmukaistamista koskevan yhteisön toimenpiteen yhteydessä ja joissa kansalliset
säännökset on hyväksytty ja tulleet voimaan ennen yhteisön toimenpiteen hyväksymistä ja joissa
kansallisten säännösten pitäminen voimassa olisi yhteensopimatonta yhteisön toimenpiteen kanssa.

(33)

Kansalliset säännökset annettiin tiedoksi direktiivin 2002/45/EY yhteydessä, jota voidaan pitää perustamissopimuksen 95 artiklaan perustuvana yhdenmukaistamistoimenpiteenä. Kansalliset säännökset
hyväksyttiin ja ne tulivat voimaan vuonna 1999 eli ennen edellä tarkoitetun direktiivin hyväksymistä. Kansallisten säännösten ja direktiivin täydellisen tai osittaisen keskinäisen yhteensopimattomuuden osalta Alankomaat katsoo, että sen kansalliset säännökset ovat ainoastaan osittain yhteensopimattomat direktiivissä 2002/45/EY annettujen säännösten kanssa. Alankomaiden mukaan direktiivissä 2002/45/EY annetut yhdenmukaistamista koskevat säännökset koskevat yksinomaan käyttötapoja, joita siinä nimenomaisesti rajoitetaan (19) eli lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käyttöä
metallintyöstössä ja nahan rasvausseoksissa. Alankomaat väittää, että tämä tulkinta perustuu direktiivin sanamuotoon ja on looginen ennalta varautumisen periaatteen kanssa (20). Tältä kannalta
tarkasteltuna Alankomaat väittää, että jos direktiiviä 2002/45/EY olisi pidettävä täydellisenä yhdenmukaistamistoimenpiteenä, lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien uudet käyttötavat, jotka saattaisivat aiheuttaa merkittävän riskin ihmiselle, olisi sallittava sillä perusteella, että niitä ei ole säännelty.
Alankomaat päättelee, että sen kansalliset säännökset, siltä osin kuin ne kattavat muut käyttökohteet
kuin ne, joita direktiivin 2002/45/EY rajoitukset koskevat, jäävät mainitun direktiivin yhdenmukaistamista koskevien vaatimusten ulkopuolelle, eikä niitä tarvitse ottaa huomioon perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdassa määrätyssä tarkoituksessa.

(34)

Komission näkemys eroaa Alankomaiden ilmaisemasta näkemyksestä. Hyvin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisön toimenpidettä on tulkittava sen tavoitteiden kannalta. Direktiivi 2002/
45/EY perustuu perustamissopimuksen 95 artiklan 1 kohtaan, joka toimii oikeudellisena perustana
yhdenmukaistamistoimenpiteille, joiden tavoitteena on sisämarkkinoiden perustaminen ja toiminta.
Direktiivin johdanto-osan ensimmäisestä kappaleesta käy selvästi ilmi, että sen tärkeimpänä tavoitteena on poistaa sisämarkkinoiden loppuun saattamisen ja toiminnan esteet, joiden syynä ovat
tietyissä jäsenvaltioissa jo hyväksytyt tai suunnitellut PARCOM-päätöksen 95/1 mukaisesti annetut
lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käytön rajoitukset. Mainitun direktiivin johdanto-osan
kolmannesta kappaleesta käy myös selvästi ilmi, että direktiivi 2002/45/EY perustuu lyhytketjuisista
klooratuista parafiineista tehdyn yhteisön riskinarvioinnin tuloksiin, jossa katetaan kaikki lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien nykyiset käyttötavat. Komissio katsoo sen vuoksi, että direktiiviä
2002/45/EY on tulkittava siten, että siinä säädetty yhdenmukaistaminen koskee yhteisön riskinarvioinnin kattamia lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien kaikkia nykyisiä käyttötapoja, mikä estää
jäsenvaltioita ottamasta käyttöön tai pitämästä voimassa lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien
käyttöä koskevia kansallisia rajoituksia, jotka menevät pidemmälle kuin direktiivissä säädetään.

(35)

Seuraavassa taulukossa verrataan tiedoksi annettuja kansallisia säännöksiä ja direktiiviä 2002/45/EY
keskenään:

DIREKTIIVI 2002/45/EY

KANSALLISET SÄÄNNÖKSET

Maalien, pinnoitteiden tai
tiivisteiden pehmentimissä

Käyttöä ei kielletä eikä rajoiteta

Lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien
käyttö kokonaan kiellettyä, jos kloorausaste on ≥ 48 %

Kumin, muovien tai tekstiilien palonsuoja-aineena

Käyttöä ei kielletä eikä rajoiteta

Lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien
käyttö kokonaan kiellettyä, jos kloorausaste on ≥ 48 %

(19) Katso Alankomaiden tiedoksiantaman hakemuksen sivut 2 ja 6.
(20) Katso Alankomaiden tiedoksiantaman hakemuksen sivu 3.
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DIREKTIIVI 2002/45/EY

KANSALLISET SÄÄNNÖKSET

Lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käyttö aineena kokonaan kiellettyä

Lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien
käyttö aineina kokonaan kiellettyä, jos
kloorausaste on ≥ 48 %
Lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien
käyttö aineina kokonaan kiellettyä, jos
kloorausaste on 48 % Lyhytketjuisten
kloorattujen parafiinien käyttöä ei
säännellä, jos kloorausaste on < 48 %

Lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käyttö muiden aineiden tai
valmisteiden ainesosana kiellettyä yhtä
prosenttia suurempina pitoisuuksina

Lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien
käyttö muiden aineiden ja valmisteiden
ainesosina kokonaan kiellettyä, jos
kloorausaste on 48 %
Lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien
käyttöä muiden aineiden ja valmisteiden
ainesosina ei säännellä, jos kloorausaste
< 48 %

Nahan rasvausseoksissa.

(36)

Lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käyttö aineena kokonaan kiellettyä

Käyttöä ei säännellä

Lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käyttö muiden aineiden tai
valmisteiden ainesosana kiellettyä yhtä
prosenttia suurempina pitoisuuksina

Käyttöä ei säännellä

Edellä olevasta taulukosta käy ilmi, että tiedoksi annetut kansalliset säännökset eroavat direktiivin
2002/45/EY vaatimuksista seuraavilta osin:
— Lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien, joiden kloorausaste ei ole alle 48 prosenttia, käyttö
maalien, pinnoitteiden tai tiivisteiden pehmentimissä sekä kumin, muovien tai tekstiilien palonestoaineena, jota markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetut direktiivin rajoitukset eivät koske,
on Alankomaissa kiellettyä.
— Lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja, joiden kloorausaste ei ole alle 48 prosenttia, käyttö ainesosina metallintyöstönesteiden sisältämissä aineissa ja valmisteissa, jota markkinoille saattamisesta
ja käytöstä annetut direktiivin rajoitukset eivät koske, jos lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien
pitoisuus on alle yksi prosenttia, on Alankomaissa kiellettyä.

(37)

Kansalliset säännökset eivät kata lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käyttöä muiden aineiden ja
valmisteiden sisältäminä aineina tai ainesosina nahan rasvausseoksissa, eivätkä lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien, joiden kloorausaste on alle 48 prosenttia, käyttöä muiden aineiden ja valmisteiden sisältäminä aineina tai ainesosina metallintyöstönesteissä. Komissio tietojen mukaan edellä
mainituista käyttötavoista ei ole säännöksiä: ne ovat siis Alankomaissa sallittuja. Komissio muistuttaa, että 95 artiklan 4 kohtaa voidaan soveltaa kansallisiin säännöksiin, jotka ovat yhteensopimattomia yhteisön yhdenmukaistamistoimenpiteen kanssa, mutta ei sellaisten kansallisten sääntelytoimien puuttuessa, joiden käyttöön ottamista yhteisön yhdenmukaistamistoimenpiteellä edellytetään.
Alankomaiden 95 artiklan 4 kohdan nojalla tekemä hakemus ei sen vuoksi rajoita Alankomaiden
velvollisuutta saattaa direktiivin 2002/45/EY säännökset Alankomaiden lainsäädäntöön asianmukaisesti ja määräaikaan mennessä.

(38)

Lisäksi perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että kansallisten säännösten
tiedoksiantamisen yhteydessä annetaan tiedoksi myös niiden voimassa pitämisen perusteet, jotka
voivat liittyä yhteen tai useaan 30 artiklassa määrättyyn tärkeään tarpeeseen tai ympäristön tai
työympäristön suojeluun. Alankomaiden tekemä hakemus sisältää selvityksen perusteista, jotka liittyvät ympäristön ja ihmisen terveyden suojeluun ja joiden mukaan Alankomaat katsoo, että sen
kansallisten säännösten pitäminen voimassa on perusteltua.

(39)

Edellä sanotun perusteella komissio katsoo, että Alankomaiden hakemus, jossa pyydetään lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja koskevien kansallisten säännösten voimassa pitämistä, on hyväksyttävissä.
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(40)

Perustamissopimuksen 95 artiklan 4 ja 6 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan komission on
varmistettava, että kaikki mainitussa artiklassa määrätyt edellytykset, joiden perusteella jäsenvaltio
voi pitää yhteisön yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavat kansalliset säännökset voimassa, täyttyvät. Kansallisten säännösten on erityisesti oltava perusteltavissa perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitetuilla tärkeillä tarpeilla, jotka liittyvät ympäristön tai työympäristön suojeluun, eivätkä
ne saa olla keinoja mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen, eivätkä muodostaa estettä sisämarkkinoiden toiminnalle.

(41)

Perustamissopimuksen 95 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti komissio tekee
päätöksen kuuden kuukauden kuluessa tiedoksi antamisesta. Komissio voi kuitenkin 95 artiklan 6
kohdan kolmannen alakohdan perusteella ilmoittaa jäsenvaltioille, että tätä määräaikaa voidaan
pidentää edelleen kuudella kuukaudella, jos se on perusteltua asian monitahoisuuden vuoksi, eikä
määräajan pidentäminen aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle.
2.1 Perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettuihin tärkeisiin tarpeisiin tai ympäristön tai työympäristön
suojeluun liittyvät perustelut

(42)

Alankomaat pitää kansallisia säännöksiään välttämättöminä vesiympäristön ja ihmisen terveyden
suojelemiseksi lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien nykyisten käyttötapojen aiheuttamilta riskeiltä.
Alankomaat viittaa ennalta varautumisen periaatteeseen. Alankomaiden mukaan ennalta varautumisen periaatetta on tulkittava siten, että vakavan ongelman ilmaantumista ei voida odottaa, erityisesti kun otetaan huomioon korkealaatuisen pohja- ja pintaveden merkitys kansanterveydelle. Alankomaat muistuttaa, että lyhytketjuiset klooratut parafiinit ovat äärimmäisen vaarallisia aineita. Ne
luokitellaan direktiivin 67/548/ETY mukaan vaarallisiksi sekä ihmisen terveydelle että ympäristölle.
Lisäksi niitä pidetään OSPAR-sopimuksen mukaan pysyvinä, vesiympäristölle erityisen vaarallisina
aineita, joita kuitenkin on ympäristössä, minkä vuoksi niiden käyttö on päätetty lopettaa vaiheittain
Pariisin komission (nykyinen OSPAR-komitea) tekemällä päätöksellä 95/1. Alankomaat korostaa, että
lyhytketjuiset klooratut parafiinit muodostavat vakavan riskin Alankomaiden vesiympäristölle. Tämä
tulee Alankomaiden mukaan selvästi ilmi toksikologiaan erikoistuneen hollantilaisen konsultin
tekemästä tutkimuksesta, joka on Alankomaiden antaman tiedoksiannon liitteenä. Alankomaat
väittää myös kansanterveyden olevan vaarassa sen vuoksi, että juomavesi ammennetaan Alankomaissa sekä pinta- että pohjavedestä.

(43)

Arvioitaessa täyttävätkö kansalliset säännökset 95 artiklan 4 kohdassa säädetyt edellytykset komissio
katsoo, että Alankomaiden tiedoksiantonsa tueksi esittämien todisteiden lisäksi on otettava asianmukaisesti huomioon myös kaikki komission hallussa olevat asiaa koskevat tiedot ja erityisesti
asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisesti suoritetun riskinarvioinnin tulokset sekä kaikki muut tämän
päätöksen I.4 jaksossa tarkoitetut saatavilla olevat todisteet.

2.2 Perustamissopimuksen 95 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan soveltaminen
(44)

Komissio on tutkinut tarkkaan nämä tiedot ja katsoo, että perustamissopimuksen 95 artiklan 6
kohdan kolmannessa alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät siten, että komissio voi turvautua
kyseisessä artiklassa säädettyyn mahdollisuuteen pidentää kuuden kuukauden määräaikaa, jonka
kuluessa komission on hyväksyttävä tai hylättävä kyseiset kansalliset säännökset.
2. 2. 1 Asi a n moni ta h oi su u te e n li i tt yv ä pe r u st e lu

(45)

Alankomaiden tiedoksiantoon liittyvästä aineistoista ainoana tiedoksiantoa tukevana todisteena
voidaan pitää edellä mainittua hollantilaisen konsultin tekemää tutkimusta. Tutkimus on valmistunut
vuonna 1996 ja siinä keskitytään lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien Alankomaissa aiheuttamiin
riskeihin. Tutkimuksessa ei kuitenkaan tuoda esiin riskiä Alankomaiden vesialueille tai väestölle,
toisin kuin Alankomaat väittää. Sitä vastoin siinä pidetään voimassa edellisen raportin (21) päätelmät,
joiden mukaan vaillinaisten altistumista ja vaikutuksia koskevien tietojen perusteella näyttää siltä,
että lyhytketjuiset klooratut parafiinit eivät muodosta merkittävää riskiä ihmisen terveydelle ja
ekosysteemeille Alankomaissa. Tutkimus ei sen vuoksi näytä tukevan perusteita, jotka Alankomaat
on esittänyt kansallisten säännöstensä voimassa pitämisen tueksi.

(21) ”Explanatory report chlorinated paraffins” (Sloof et al., 1992).
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(46)

Kuten edellä todetaan, lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja koskevassa alkuperäisessä riskinarviointiraportissa, joka viimeisteltiin vuonna 1999, ei tuoda esiin muita lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käyttötapoja kuin niiden käyttö metallintyöstössä ja nahkatuotteiden viimeistelyssä, jotka
aiheuttavat huolta ihmisen terveyden ja ympäristön kannalta ja joiden perusteella riskiä vähentäviä
toimenpiteitä voitaisiin määrätä. Myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevä tiedekomitea on vahvistanut nämä päätelmät 27 päivänä marraskuuta 1998 antamassaan lausunnossa.
Tutkittuaan tarkoin lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja koskevat uudet tiedot ja ottaen nimenomaisesti direktiivin 2002/45/EY säännökset huomioon myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä
käsittelevä komitea totesi 22 päivänä joulukuuta 2002 antamassaan lausunnossa, että kyseiset tiedot
eivät anna aihetta muuttaa mitenkään yhteisön riskinarvoinnin päätelmiä.

(47)

Yhdistyneen kuningaskunnan helmikuussa 2003 tuottaman ajan tasalle saatetun riskinarviointiraporttiluonnoksen päätelmät eroavat kuitenkin yhteisön alkuperäisen riskinarviointiraporttiluonnoksen päätelmistä.

(48)

Tässä raporttiluonnoksessa uudet tiedot otetaan huomioon ja siinä suoritetaan entistä laaja-alaisempi
analyysi lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien niiden käyttötapojen aiheuttamista riskeistä, joita
direktiivissä 2002/45/EY säädetyt markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset eivät koske. Vaikka
tähän asiakirjaan viitataan selvästi luonnoksena ja vaikka se on tarkoitettu ainoastaan jäsenvaltioiden
asiantuntijoiden (22) myöhempää, asetuksen (ETY) N:o 793/93 yhteydessä käytävää keskustelua ja
tarkastelua varten, komissio pitää sitä tärkeänä arvioidessaan kansallisia säännöksiä koskevaa perustelua 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(49)

Raporttiluonnoksessa korostetaan lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien kaikista käyttötavoista
aiheutuvia tiettyjä mahdollisia ympäristöriskejä, lukuun ottamatta niiden käyttöä tiivisteissä.
Komissio katsoo kuitenkin altistumista koskevat lisätiedot ja -testit tarpeellisiksi entistä luotettavampien tulosten saamiseksi. Lisäksi raportissa korostetaan mahdollisia meriympäristölle aiheutuvia
riskejä, jotka liittyvät lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien todennäköisiin PBT-ominaisuuksiin
(hitaasti hajoavuus, eläviin kudoksiin kertyvyys ja myrkyllisyys). Näiden aineiden on todettu olevan
mahdollisesti pysyviä tai mahdollisesti erittäin pysyviä, erittäin voimakkaasti eläviin kudoksiin
kertyviä ja myrkyllisiä. Raportissa ehdotetaan lisätestejä, vaikka aineen tosiasiallisen pysyvyyden
vahvistamiseksi tarvittaisiinkin huomattavasti enemmän aikaa. Käyttö kumeissa, maaleissa ja tekstiileissä sekä pitkään käytössä olevissa tuotteissa on todettu aineen mahdolliseksi pääsyreitiksi
meriympäristöön. Raporttiluonnoksessa tuodaan lopuksi esiin aineen eri lähteistä peräisin olevat
mahdolliset riskit maaperälle ja ehdotetaan, että lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien biologista
hajoavuutta tällä ympäristön osalla koskevia lisätestejä olisi harkittava. Näistä tieteellisesti perusteltujen tietojen puutteista huolimatta Yhdistynyt kuningaskunta ilmaisee kantanaan, että saatavilla
olevat tiedot, joissa tuodaan esiin aineesta meriympäristölle ja maaperälle mahdollisesti aiheutuvat
riskit, ovat huolestuttavia, ja ehdottaa, että ennaltaehkäiseviä riskinhallintatoimenpiteitä olisi harkittava jo tässä vaiheessa.

(50)

Ajan tasalle saatetun riskiarviointiraporttiluonnoksen tulokset osoittavat, että asiasta saatavilla olevat
tiedot eivät vielä ole niin riittävät, että niiden perusteella voitaisiin päätellä raportissa esiin tuotujen
ympäristöriskien tosiasiallinen olemassaolo ja että lisätiedot ja -testit ovat tarpeen riskinarviointiin
liittyvien epävarmuustekijöiden vähentämiseksi. Toisaalta Yhdistyneen kuningaskunnan ilmaisemat
huolenaiheet antavat aihetta olettaa, että riskiä vähentävien toimenpiteiden harkitseminen voisi
ennalta varautumisen kannalta olla näiden tietojen pohjalta perusteltua. Raporttiluonnoksessa ei
kuitenkin täysin yksilöidä niitä lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käyttötapoja, jotka antavat
aihetta huoleen, eikä sitä, missä määrin riskiä vähentävät toimenpiteet voisivat olla perusteltuja
näiden huolenaiheiden käsittelemiseksi riittävällä tavalla.

(51)

Ajan tasalle saatetun riskinarviointiraporttiluonnoksen väliaikaisen luonteen ja siitä johtuvien epäselvien johtopäätösten vuoksi komissio katsoo, että myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä
käsittelevän tiedekomitean olisi tutkittava kyseinen raporttiluonnos (sekä kaikki muut mahdolliset
saatavilla olevat tiedot) uudelleen, jotta ajan tasalle saatetun riskinarviointiraporttiluonnoksen tuloksista johtuvat kysymykset voitaisiin selvittää niin pitkälle kuin mahdollista ja sen jälkeen arvioida
tiedoksi annetut kansalliset säännökset. Uudelleenarvioinnin tulosten olisi oltava selvillä ennen kuin
perustamissopimuksen 95 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan mukainen komission päätös
tehdään. Näiden olosuhteiden ja sen tosiasian perusteella, että ajan tasalle saatettu riskinarviointiraporttiluonnos saatettiin komission käyttöön kansallisten säännösten tiedoksi antamisen jälkeen,
komissio katsoo, että kansallisten säännösten hyväksymistä tai hylkäämistä varten komissiolle
annettua kuuden kuukauden määräaikaa on perusteltua pidentää lisäajalla, jotta komissiolle jää aikaa
arvioida tarkoin kaikki saatavilla olevat asiaan liittyvät todisteet ja tehdä kansallisia säännöksiä
koskevat johtopäätökset. Tätä varten tarvitaan lisäaikaa 20 päivään joulukuuta 2003 asti.

(22) Katso alaviite 12.
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2 . 2 . 2 Ei v a a r a a i h m i s e n t e r v e y de l le
(52)

Kuten edellä sanotusta käy ilmi, Alankomaiden hakemuksessa viitatussa tutkimuksessa ja komission
hallussa olevissa asiaa koskevissa, saatavilla olevissa tiedoissa ei tuoda esiin tosiasiallista vaaraa
ihmisen terveydelle.

(53)

Komissio katsoo sen vuoksi, että edellytys siitä, että ihmisen terveydelle ei aiheuteta vaaraa, täyttyy.
IV PÄÄTELMÄ

(54)

Edellä sanotun perusteella komissio katsoo, että Alankomaiden hakemus, jossa pyydetään lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja koskevien kansallisten säännösten voimassa pitämistä, on hyväksyttävissä.

(55)

Asian monitahoisuuden ja kyseessä olevan aineen ihmisen terveydelle aiheuttamaa vaaraa osoittavien
todisteiden puuttuessa komissio katsoo, että on perusteltua pidentää perustamissopimuksen 95
artiklan 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua määräaikaa 20 päivään joulukuuta 2003
asti.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Perustamissopimuksen 95 artiklan 6 kohdan kolmannen alakohdan nojalla mainitun artiklan ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitettua määräaikaa, jonka kuluessa komission on hyväksyttävä tai hylättävä Alankomaiden
sille 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti 21 päivänä tammikuuta 2003 tiedoksiantamat lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja koskevat kansalliset säännökset, pidennetään 20 päivään joulukuuta 2003 asti.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Alankomaiden kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2003.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

26.7.2003
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L 187/39

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003,
Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen
tuotteiden tuonnille määrättävistä erityisedellytyksistä tehdyn päätöksen 2002/79/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2602)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/550/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Joidenkin jäsenvaltioiden pyynnöstä on aiheellista saattaa
ajan tasalle luettelo maahantulopaikoista, joiden kautta
päätöksen 2002/79/EY soveltamisalaan kuuluvia tuotteita saadaan tuoda yhteisöön. Kyseinen luettelo pitäisi
selkeyden vuoksi korvata uudella luettelolla.

(6)

Päätöstä 2002/79/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon elintarvikehygieniasta 14 päivänä kesäkuuta
1993 annetun neuvoston direktiivin 93/43/ETY (1) ja erityisesti
sen 10 artiklan 1 kohdan,
on kuullut asiasta jäsenvaltioita,
sekä katsoo seuraavaa:

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
(1)

Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille määrättävistä erityisedellytyksistä 4 päivänä helmikuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä 2002/79/
EY (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
päätöksellä
2002/678/EY (3),
säädetään
kyseisen
päätöksen uudelleentarkastelusta 31 päivään joulukuuta
2002 mennessä.

(2)

Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden lähetyksistä satunnaisotannalla tapahtuvan näytteenoton ja analysoinnin tulokset osoittavat, että
päätöksessä 2002/79/EY asetettuja erityisedellytyksiä
tarvitaan edelleen kansanterveyden suojaamiseksi
riittävällä tavalla yhteisössä.

(3)

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista
ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta
2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (4) säädetään elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän
perustamisesta.

1 artikla
Muutetaan päätös 2002/79/EY seuraavasti:
1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 artiklan 5 kohta seuraavasti:
”5.
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten
on otettava Kiinasta peräisin olevista tai sieltä lähetetyistä
maapähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden lähetyksistä satunnaisotannalla näytteitä aflatoksiini B1 -pitoisuuden ja aflatoksiinien kokonaispitoisuuden määrittämiseksi.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kolmen
kuukauden välein raportti Kiinasta peräisin olevien tai
sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja tiettyjen niistä
valmistettujen tuotteiden lähetyksiä koskevan virallisen
valvonnan kaikista analyysituloksista. Raportti on toimitettava kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden
aikana (*).
(*) Huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa.”.

(4)

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

Jäsenvaltioiden pitäisi kansanterveyssyistä toimittaa
komissiolle määräajoin raportti Kiinasta peräisin olevien
tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja niistä valmistettujen tuotteiden lähetysten osalta toteutetun virallisen
valvonnan kaikista analyysituloksista. Nämä raportit
täydentävät elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan
hälytysjärjestelmään liittyvää ilmoittamisvelvoitetta.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

175, 19.7.1993, s. 1.
34, 5.2.2002, s. 21.
229, 27.8.2002, s. 33.
31, 1.2.2002, s. 1.

b) Muutetaan 1 artiklan 6 kohta seuraavasti:
Korvataan toisen virkkeen lopussa sanat ”enintään
kymmenen työpäivän ajaksi” sanoilla ”enintään 15
työpäivän ajaksi”.
c) Lisätään 7 kohta seuraavasti:
”7.
Jos lähetys on jaettu osiin, kunkin lähetyksen osan
mukana on oltava jäljennökset 1 ja 6 kohdassa tarkoitetuista, sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen
oikeaksi todistamista terveystodistuksesta ja saateasiakirjoista, jonka alueella lähetys on jaettu osiin.”

L 187/40

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

2) Korvataan 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla
Tätä päätöstä tarkastellaan Kiinan toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tietojen ja takeiden sekä jäsenvaltioiden tekemien testien tulosten perusteella sen arvioimiseksi, tarjoavatko 1 artiklassa asetetut erityisedellytykset
riittävän suojan kansanterveydelle yhteisössä. Samassa
yhteydessä on arvioitava, onko erityisedellytysten jatkaminen edelleen tarpeen.”
3) Korvataan liite II tämän päätöksen liitteen tekstillä.

26.7.2003
2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE
”LIITE II
Luettelo maahantulopaikoista, joiden kautta Kiinasta peräisin olevia tai sieltä lähetettyjä maapähkinöitä ja tiettyjä niistä valmistettuja tuotteita saa tuoda yhteisöön

Jäsenvaltio

Maahantulopaikka

Belgia

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Tanska

Kaikki Tanskan satamat ja lentoasemat

Saksa

HZA Lörrach - ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart - ZA Flughafen, HZA München —
ZA München — Flughafen, HZA Hof - Schirnding-Landstraβe, HZA Weiden - ZA Furth im
Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin,
Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus - ZA Forst-Autobahn, HZA
Bremen - ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen - ZA
Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-amMain-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA
Oldenburg-ZA Stade, HZA Dresden — ZA Dresden-Friedrichstadt, HZA Pirna — ZA Altenberg,
HZA Löbau — Zollamt Ludwigsdorf-Autobahn, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA
Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt
— ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen
Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen- ZA Gießen, HZA Gießen —
ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Schusterinsel,
HZA Hamburg-Stadt - ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle
Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam
— ZA Berlin — Flughafen Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord

Kreikka

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis,
Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Espanja

Algeciras (satama), Alicante (lentoasema, satama), Almería (lentoasema, satama), Asturias (lentoasema), Barcelona (lentoasema, satama, rautatiekuljetukset), Bilbao (lentoasema, satama), Cádiz
(satama), Cartagena (satama), Castellón (satama), Ceuta (satama), Gijón (satama), Huelva (satama),
Irún (maantiekuljetukset), La Coruña (satama), La Junquera (maantiekuljetukset) Las Palmas de
Gran Canaria (lentoasema, satama), Madrid (lentoasema, rautatiekuljetukset), Málaga (lentokenttä,
satama), Marín (satama), Melilla (satama), Murcia (rautatiekuljetukset), Palma de Mallorca (lentoasema, satama), Pasajes (satama), San Sebastián (lentoasema), Santa Cruz de Tenerife (satama),
Santander (lentoasema, satama), Santiago de Compostela (lentoasema), Sevilla (lentoasema,
satama), Tarragona (satama), Tenerife Norte (lentoasema), Tenerife Sur (lentoasema), Valencia
(lentoasema, satama), Vigo (lentoasema, satama), Villagarcía (satama), Vitoria (lentoasema), Zaragoza (lentoasema)

Ranska

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon
Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir
CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irlanti

Dublin — satama ja lentoasema
Cork — satama ja lentoasema
Shannon — lentoasema

Italia

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova
Ufficio Sanità Marittima di Livorno
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli
Ufficio Sanità Marittima di Ravenna
Ufficio Sanità Marittima di Salerno
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste
Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste)
Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria
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Jäsenvaltio

Maahantulopaikka

Luxemburg

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Alankomaat

Kaikki Alankomaiden satamat ja lentoasemat sekä raja-asemat

Itävalta

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA
Villach

Portugali

Lisboa, Leixões

Suomi

Kaikki Suomen tullitoimipaikat

Ruotsi

Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Landvetter, Arlanda

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grangemouth,
Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool,
London (myös Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container
Port, Manchester (myös Ellesmere Port), Medway, Middlesborough, Newhaven, Poole, Shoreham,
Southampton, Stansted Airport.”
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L 187/43

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003,
päätöksen 97/613/EY kumoamisesta ja Iranista tuotavien tai Iranista peräisin olevien pistaasipähkinöiden ja eräiden niistä valmistettujen tuotteiden tuontiin sovellettavista erityisehdoista tehdyn
päätöksen 97/830/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2603)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/551/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

On tärkeää varmistaa, että Iranista peräisin olevien tai
Iranista tuotavien pistaasipähkinöiden ja niistä valmistettujen tuotteiden näytteenotto ja määritys toteutetaan
yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisössä.

(6)

Joidenkin jäsenvaltioiden pyynnöstä on aiheellista saattaa
ajan tasalle luettelo maahantulopaikoista, joiden kautta
päätöksen 97/830/EY soveltamisalaan kuuluvia tuotteita
saadaan tuoda yhteisöön. Kyseinen luettelo pitäisi selkeyden vuoksi korvata uudella luettelolla.

(7)

Päätöstä 97/830/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon elintarvikehygieniasta 14 päivänä kesäkuuta
1993 annetun neuvoston direktiivin 93/43/ETY (1), ja erityisesti
sen 10 artiklan 1 kohdan,
on kuullut jäsenvaltioita,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Komission päätöksessä 97/830/EY (2), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna päätöksellä 2000/238/EY (3),
säädetään Iranista tuotavien tai Iranista peräisin olevien
pistaasipähkinöiden ja eräiden niistä valmistettujen tuotteiden tuontiin sovellettavista erityisehdoista.
Päätöksessä 97/830/EY säädetään, että toimivaltaisen
viranomaisen on varmistettava, että jokaisesta päätöksen
soveltamisalaan kuuluvasta tuote-erästä otetaan järjestelmällisesti näytteitä ja ne analysoidaan aflatoksiini B1
-pitoisuuden ja aflatoksiinien kokonaispitoisuuden
määrittämiseksi ennen tuote-erän saattamista yhteisön
markkinoille. Päätöksen 97/830/EY ilmaisua ’järjestelmällinen näytteenotto ja analyysi’ saatetaan tulkita eri tavoin,
ja siksi on aiheellista täsmentää näiden termien merkitystä.
Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista
ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta
2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (4) säädetään elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän
perustamisesta.
Kansanterveyden suojelemiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle säännöllisin väliajoin selvitys kaikista
määritystuloksista, jotka on saatu Iranista peräisin olevia
tai Iranista lähetettyjä pistaasipähkinöitä ja niistä valmistettuja tuotteita sisältävien tuote-erien virallisista tarkastuksista. Tämä selvitys täydentää elintarvikkeita ja rehuja
koskevaan nopeaan hälytysjärjestelmään sisältyvää ilmoitusvelvollisuutta.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

175, 19.7.1993, s. 1.
343, 13.12.1997, s. 30.
75, 24.3.2000, s. 59.
31, 1.2.2002, s. 1.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan päätös 97/830/EY seuraavasti:
1) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 5 kohta seuraavasti:
”5.
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten
on otettava Iranista peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen
pistaasipähkinöiden ja eräiden niistä valmistettujen tuotteiden lähetyseristä satunnaisesti näytteet niiden aflatoksiini B1 -pitoisuuden ja aflatoksiinien kokonaispitoisuuden määrittämiseksi ennen niiden laskemista yhteisön
markkinoille maahantulopaikasta.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kolmen
kuukauden välein selvitys Iranista peräisin olevien tai
Iranista tuotavien pistaasipähkinöiden ja eräiden niistä
valmistettujen tuotteiden lähetyseriä koskevan virallisen
valvonnan kaikista määritystuloksista. Selvitys on toimitettava kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden
aikana (*).”
b) Lisätään seuraavat 6 ja 7 kohta:
”6.
Satunnaisen näytteenoton ja määrityksen läpikäyvät tuote-erät pidätetään enintään 15 työpäivän ajaksi
ennen niiden laskemista yhteisön markkinoille maahantulopaikasta. Maahantuovan jäsenvaltion toimivaltaisten
viranomaisten on tällaisessa tapauksessa annettava lähetyksen mukaan liitettävä virallinen asiakirja, jossa vahvistetaan, että tuote-erästä on otettu viralliset näytteet
määrityksen tekemiseksi, ja ilmoitetaan määrityksen
tulokset.
(*) Huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa.
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7.
Jos lähetys on jaettu osiin, kunkin lähetyksen osan
mukana on oltava jäljennökset 1 ja 6 kohdassa tarkoitetuista, sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen
oikeaksi todistamista terveystodistuksesta ja saateasiakirjoista, jonka alueella lähetys on jaettu osiin.”
2) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

26.7.2003

3) Korvataan liite II tämän päätöksen liitteellä.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

”3 artikla
Tätä päätöstä tarkastellaan Iranin toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tietojen ja takeiden sekä jäsenvaltioiden tekemien testien tulosten perusteella sen arvioimiseksi, tarjoavatko 2 artiklassa tarkoitetut erityisedellytykset
riittävän suojan kansanterveydelle yhteisössä. Samassa
yhteydessä on arvioitava, onko erityisedellytysten jatkaminen edelleen tarpeen.”

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

26.7.2003
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LIITE
”LIITE II
Luettelo maahantulopaikoista, joiden kautta Iranista peräisin olevia tai Iranista tuotavia pistaasipähkinöitä tai
niistä valmistettuja tuotteita saadaan tuoda Euroopan yhteisöön

Jäsenvaltio

Maahantulopaikka

Belgia

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Tanska

Kaikki Tanskan satamat ja lentoasemat

Saksa

HZA Lörrach - ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart - ZA Flughafen, HZA München —
ZA München — Flughafen, HZA Hof - Schirnding-Landstraβe, HZA Weiden - ZA Furth im
Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin,
Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus - ZA Forst-Autobahn, HZA
Bremen - ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen - ZA
Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-amMain-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA
Oldenburg-ZA Stade, HZA Dresden — ZA Dresden-Friedrichstadt, HZA Pirna — ZA Altenberg,
HZA Löbau — Zollamt Ludwigsdorf-Autobahn, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA
Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt
— ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen
Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen- ZA Gießen, HZA Gießen —
ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Schusterinsel,
HZA Hamburg-Stadt - ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle
Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam
— ZA Berlin — Flughafen Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord

Kreikka

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis,
Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Espanja

Algeciras (satama), Alicante (lentoasema, satama), Almería (lentoasema, satama), Asturias (lentoasema), Barcelona (lentoasema, satama, rautatiekuljetukset), Bilbao (lentoasema, satama), Cádiz
(satama), Cartagena (satama), Castellón (satama), Ceuta (satama), Gijón (satama), Huelva (satama),
Irún (maantiekuljetukset), La Coruña (satama), La Junquera (maantiekuljetukset) Las Palmas de
Gran Canaria (lentoasema, satama), Madrid (lentoasema, rautatiekuljetukset), Málaga (lentokenttä,
satama), Marín (satama), Melilla (satama), Murcia (rautatiekuljetukset), Palma de Mallorca (lentoasema, satama), Pasajes (satama), San Sebastián (lentoasema), Santa Cruz de Tenerife (satama),
Santander (lentoasema, satama), Santiago de Compostela (lentoasema), Sevilla (lentoasema,
satama), Tarragona (satama), Tenerife Norte (lentoasema), Tenerife Sur (lentoasema), Valencia
(lentoasema, satama), Vigo (lentoasema, satama), Villagarcía (satama), Vitoria (lentoasema), Zaragoza (lentoasema)

Ranska

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon
Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir
CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irlanti

Dublin — satama ja lentoasema
Cork — satama ja lentoasema
Shannon — lentoasema

Italia

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova
Ufficio Sanità Marittima di Livorno
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli
Ufficio Sanità Marittima di Ravenna
Ufficio Sanità Marittima di Salerno
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste
Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste)
Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria
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Jäsenvaltio

Maahantulopaikka

Luxemburg

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Alankomaat

Kaikki Alankomaiden satamat ja lentoasemat sekä raja-asemat

Itävalta

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA
Villach

Portugali

Lisboa, Leixões

Suomi

Kaikki Suomen tullitoimipaikat

Ruotsi

Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Landvetter, Arlanda

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grangemouth,
Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool,
London (myös Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container
Port, Manchester (myös Ellesmere Port), Medway, Middlesborough, Newhaven, Poole, Shoreham,
Southampton, Stansted Airport.”

26.7.2003

26.7.2003

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/47

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003,
Turkista peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen viikunoiden, hasselpähkinöiden, pistaasipähkinöiden
ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille määrättävistä erityisedellytyksistä tehdyn
päätöksen 2002/80/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2604)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/552/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(6)

Päätöstä 2002/80/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ottaa huomioon elintarvikehygieniasta 14 päivänä kesäkuuta
1993 annetun neuvoston direktiivin 93/43/ETY (1) ja erityisesti
sen 10 artiklan 1 kohdan,
on kuullut asiasta jäsenvaltioita,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

Turkista peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen viikunoiden, hasselpähkinöiden, pistaasipähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille
määrättävistä erityisedellytyksistä 4 päivänä helmikuuta
2002 tehdyssä komission päätöksessä 2002/80/EY (2),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä
2002/679/EY (3), säädetään kyseisen päätöksen uudelleentarkastelusta 31 päivään joulukuuta 2002 mennessä.
Turkista peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kuivattujen viikunoiden, hasselpähkinöiden ja pistaasipähkinöiden lähetysten satunnaisen näytteenoton ja määrityksen tulokset osoittavat, että päätöksessä 2002/80/EY
asetettuja erityisedellytyksiä tarvitaan edelleen kansanterveyden suojaamiseksi riittävällä tavalla yhteisössä.
Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista
ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta
2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (4) säädetään elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän
perustamisesta.
Jäsenvaltioiden pitäisi kansanterveyssyistä toimittaa
komissiolle määräajoin raportti Turkista peräisin olevien
tai sieltä lähetettyjen viikunoiden, hasselpähkinöiden ja
pistaasipähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden lähetysten osalta toteutetun virallisen valvonnan
kaikista määritystuloksista. Nämä raportit täydentävät
elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan hälytysjärjestelmään liittyvää ilmoittamisvelvoitetta.
Joidenkin jäsenvaltioiden pyynnöstä on aiheellista saattaa
ajan tasalle luettelo maahantulopaikoista, joiden kautta
päätöksen 2002/80/EY soveltamisalaan kuuluvia tuotteita saadaan tuoda yhteisöön. Kyseinen luettelo pitäisi
selkeyden vuoksi korvata uudella luettelolla.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

175, 19.7.1993, s. 1.
34, 5.2.2002, s. 26.
229, 27.8.2002, s. 37.
31, 1.2.2002, s. 1.

1 artikla
Muutetaan päätös 2002/80/EY seuraavasti:
1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:
a) Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan seuraava:
”— CN-koodiin 1106 30 90 kuuluvia hasselpähkinöistä, viikunoista ja pistaasipähkinöistä valmistettuja hienoja ja karkeita jauhoja ja jauhetta.”
b) Korvataan 1 artiklan 5 kohta seuraavasti:
”5.
Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten
on otettava Turkista peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen
kuivattujen viikunoiden, hasselpähkinöiden ja pistaasipähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden
lähetyksistä satunnaisesti näytteet niiden aflatoksiini B1
-pitoisuuden ja aflatoksiinien kokonaispitoisuuden
määrittämiseksi.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kolmen
kuukauden välein raportti Turkista peräisin olevien tai
sieltä lähetettyjen kuivattujen viikunoiden, hasselpähkinöiden ja pistaasipähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden lähetyksiä koskevan virallisen valvonnan
kaikista määritystuloksista. Raportti on toimitettava
kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden aikana (*).
(*) Huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa.”
c) Muutetaan 1 artiklan 6 kohta seuraavasti:
Korvataan toisen virkkeen lopussa sanat ”enintään
kymmenen työpäivän ajaksi” sanoilla ”enintään 15
työpäivän ajaksi”.
d) Lisätään 7 kohta seuraavasti:
”7.
Jos lähetys on jaettu osiin, kunkin lähetyksen osan
mukana on oltava jäljennökset 1 ja 6 kohdassa tarkoitetuista, sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen
oikeaksi todistamista terveystodistuksesta ja saateasiakirjoista, jonka alueella lähetys on jaettu osiin.”
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2) Korvataan 2 artikla seuraavasti:
”2 artikla
Tätä päätöstä tarkastellaan Turkin toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tietojen ja takeiden sekä jäsenvaltioiden tekemien testien tulosten perusteella sen arvioimiseksi, tarjoavatko 1 artiklassa asetetut erityisedellytykset
riittävän suojan kansanterveydelle yhteisössä. Samassa
yhteydessä on arvioitava, onko erityisedellytysten jatkaminen edelleen tarpeen.”
3) Korvataan liite II tämän päätöksen liitteen tekstillä.

26.7.2003
2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

26.7.2003
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LIITE
”LIITE II
Luettelo maahantulopaikoista, joiden kautta Turkista peräisin olevia tai sieltä lähetettyjä kuivattuja viikunoita,
hasselpähkinöitä, pistaasipähkinöitä ja tiettyjä niistä valmistettuja tuotteita saa tuoda yhteisöön

Jäsenvaltio

Maahantulopaikka

Belgia

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Tanska

Kaikki Tanskan satamat ja lentoasemat

Saksa

HZA Lörrach - ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart - ZA Flughafen, HZA München —
ZA München — Flughafen, HZA Hof - Schirnding-Landstraβe, HZA Weiden - ZA Furth im
Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin,
Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus - ZA Forst-Autobahn, HZA
Bremen - ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen - ZA
Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe-ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-amMain-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA
Oldenburg-ZA Stade, HZA Dresden — ZA Dresden-Friedrichstadt, HZA Pirna — ZA Altenberg,
HZA Löbau — Zollamt Ludwigsdorf-Autobahn, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA
Oldenburg-ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt
— ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen
Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen- ZA Gießen, HZA Gießen —
ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Schusterinsel,
HZA Hamburg-Stadt - ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle
Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam
— ZA Berlin — Flughafen Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord

Kreikka

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis,
Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi

Espanja

Algeciras (satama), Alicante (lentoasema, satama), Almería (lentoasema, satama), Asturias (lentoasema), Barcelona (lentoasema, satama, rautatiekuljetukset), Bilbao (lentoasema, satama), Cádiz
(satama), Cartagena (satama), Castellón (satama), Ceuta (satama), Gijón (satama), Huelva (satama),
Irún (maantiekuljetukset), La Coruña (satama), La Junquera (maantiekuljetukset) Las Palmas de
Gran Canaria (lentoasema, satama), Madrid (lentoasema, rautatiekuljetukset), Málaga (lentokenttä,
satama), Marín (satama), Melilla (satama), Murcia (rautatiekuljetukset), Palma de Mallorca (lentoasema, satama), Pasajes (satama), San Sebastián (lentoasema), Santa Cruz de Tenerife (satama),
Santander (lentoasema, satama), Santiago de Compostela (lentoasema), Sevilla (lentoasema,
satama), Tarragona (satama), Tenerife Norte (lentoasema), Tenerife Sur (lentoasema), Valencia
(lentoasema, satama), Vigo (lentoasema, satama), Villagarcía (satama), Vitoria (lentoasema), Zaragoza (lentoasema)

Ranska

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon
Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir
CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irlanti

Dublin — satama ja lentoasema
Cork — satama ja lentoasema
Shannon — lentoasema

Italia

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova
Ufficio Sanità Marittima di Livorno
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli
Ufficio Sanità Marittima di Ravenna
Ufficio Sanità Marittima di Salerno
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste
Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste)
Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria
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Jäsenvaltio

Maahantulopaikka

Luxemburg

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Alankomaat

Kaikki Alankomaiden satamat ja lentoasemat sekä raja-asemat

Itävalta

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA
Villach

Portugali

Lisboa, Leixões

Suomi

Kaikki Suomen tullitoimipaikat

Ruotsi

Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Landvetter, Arlanda

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grangemouth,
Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool,
London (myös Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container
Port, Manchester (myös Ellesmere Port), Medway, Middlesborough, Newhaven, Poole, Shoreham,
Southampton, Stansted Airport.”

26.7.2003
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 23 päivänä heinäkuuta 2003,
yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamiseksi tarpeellisten tietojen keruusta ja hallinnasta eräille
jäsenvaltioille vuonna 2003 aiheutuvien menojen tukikelpoisuudesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2629)
(2003/553/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Päätöksen 2000/439/EY 6 artiklan 1 kohdan b
alakohdan ja asetuksen (EY) N:o 1639/2001 6 artiklan 2
kohdan mukaisesti toinen erä maksetaan vuonna 2004
sen jälkeen, kun komissiolle on toimitettu rahoituskertomus ja tekninen toimintakertomus, jossa selvitetään
yksityiskohtaisesti
vähimmäisohjelman
ja
laajan
ohjelman laatimishetkellä asetettujen tavoitteiden täyttymisen tilanne, ja komission hyväksyttyä ne.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kalastuksen
ja vesiviljelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön osallistumisesta tietojen keruusta
jäsenvaltioille aiheutuvien menojen sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa tukevien tutkimusten ja koehankkeiden rahoitukseen 29
päivänä kesäkuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/
439/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2000/439/EY 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti
komissio päättää jäsenvaltioiden toimittamien tietojen
perusteella vuosittain jäsenvaltioiden arvioitujen menojen
tukikelpoisuudesta ja yhteisön rahoitusosuuden määrästä
seuraavalle vuodelle.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
(2)

(3)

Komissio on saanut Belgialta, Tanskalta, Saksalta, Kreikalta, Espanjalta, Ranskalta, Irlannilta, Italialta, Alankomailta, Portugalilta, Suomelta, Ruotsilta ja Yhdistyneeltä
kuningaskunnalta viisivuotiset ohjelmat, joissa esitetään
tiedot, jotka ne aikovat kerätä 1 päivän tammikuuta
2003 ja 31 päivän joulukuuta 2003 välisenä aikana
yhteisön puitteista yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamista varten tarvittavien tietojen keruulle ja hallinnalle
29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1543/2000 (2) perusteella. Lisäksi ne
ovat jättäneet päätöksen 2000/439/EY 4 artiklassa
tarkoitettujen menojen rahoitusta koskevat hakemukset.

Yhteisön kalastusalan tietojenkeruun vähimmäisohjelmista ja laajoista ohjelmista ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1543/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 25 päivänä heinäkuuta 2001 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1639/2001 (3) 6 artiklan
mukaisesti komissio on tarkastellut jäsenvaltioiden
vuoden 2003 kansallisia ohjelmia ja arvioinut kyseisten
ohjelmien perusteella menojen tukikelpoisuutta. Kyseisen
arvioinnin perusteella jäsenvaltioille olisi maksettava
ensimmäinen erä päätöksen 2000/439/EY 6 artiklan 1
kohdan a alakohdan mukaisesti.

(1) EYVL L 176, 15.7.2000, s. 42.
(2) EYVL L 176, 15.7.2000, s. 1.
(3) EYVL L 222, 17.8.2001, s. 53.

Tässä päätöksessä vahvistetaan kunkin jäsenvaltion osalta
vuoden 2003 tukikelpoisten menojen määrä ja yhteisön rahoitusosuudet yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamista varten
tarvittavien tietojen keruuseen ja hallintaan.

2 artikla

Liitteessä I esitettyihin menoihin, jotka aiheutuvat yhteisen
kalastuspolitiikan toteuttamiseksi tarvittavien tietojen keruusta
ja hallinnasta, voidaan myöntää rahoitusosuus, joka on
enintään 50 prosenttia vähimmäisohjelman tukikelpoisista
kustannuksista.

3 artikla

Liitteessä II esitettyihin menoihin, jotka aiheutuvat yhteisen
kalastuspolitiikan toteuttamiseksi tarvittavien tietojen keruusta
ja hallinnasta, voidaan myöntää rahoitusosuus, joka on
enintään 35 prosenttia laajan ohjelman tukikelpoisista kustannuksista.
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4 artikla
1.
Yhteisö maksaa ensimmäisen erän, joka on 50 prosenttia
liitteissä I ja II vahvistetusta rahoitusosuudesta.
2.
Toinen erä maksetaan vuonna 2004 sen jälkeen, kun
päätöksen 2000/439/EY 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetut rahoituskertomus ja tekninen kertomus on toimitettu ja hyväksytty.

26.7.2003
6 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Tanskan
kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Irlannille,
Italian tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Portugalin
tasavallalle, Suomen tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle ja
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

5 artikla
1.
Tämän päätöksen mukaisesti tukikelpoisten määrien
laskemisessa käytettävä euron vaihtokurssi on toukokuussa
2002 voimassa ollut vaihtokurssi.
2.
Niiden jäsenvaltioiden kansallisena valuuttana tekemät
menoilmoitukset ja ennakkohakemukset, jotka eivät osallistu
talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen, muunnetaan euroiksi siinä kuussa voimassa olevaan euron kurssiin, jonka
kuluessa nämä ilmoitukset ja hakemukset saapuvat komissioon.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/
BILAGA I
(EUR)
Estado miembro
Medlemsstat
Mitgliedstaat
Κράτος µέλος
Member State
État membre
Stato membro
Lidstaat
Estado-Membro
Jäsenvaltio
Medlemsstat

Gastos subvencionables
Støtteberettigede udgifter
Erstattungsfähige Ausgaben
Επιλέξιµες δαπάνες
Eligible expenditure
Dépenses admissibles
Spese ammissibili
In aanmerking komende uitgaven
Despesas elegíveis
Hyväksyttävät menot
Bidragsberättigande kostnader

Contribución max. de la Comunidad
Fællesskabets maksimale finansielle bidrag
Maximaler Gemeinschaftsbeitrag
Μέγιστη κοινοτική συµµετοχή
Max. Community contribution
Participation communautaire maximale
Contributo max. della Comunità
Maximale bijdrage van de Gemeenschap
Contribuição max. da Comunidade
Yhteisön osuus enintään
Gemenskapens maximala bidrag

België/Belgique

1 000 250

500 125

Danmark

3 568 416

1 784 208

Deutschland

3 090 024

1 545 012

Ελλάς

1 693 432

846 716

España

5 610 985

2 805 493

France

5 562 235

2 781 118

Ireland

2 650 895

1 325 448

Italia

4 242 090

2 121 045

Nederland

2 471 154

1 235 577

Portugal

3 204 843

1 602 422

Suomi

954 618

477 309

Sverige

1 962 020

981 010

United Kingdom

6 547 577

3 273 788

42 558 539

21 279 271

Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/
Yhteensä/Totalt
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ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/
BILAGA II
(EUR)
Estado miembro
Medlemsstat
Mitgliedstaat
Κράτος µέλος
Member State
État membre
Stato membro
Lidstaat
Estado-Membro
Jäsenvaltio
Medlemsstat

België/Belgique
Danmark
Deutschland
Ελλάς

Gastos subvencionables
Støtteberettigede udgifter
Erstattungsfähige Ausgaben
Επιλέξιµες δαπάνες
Eligible expenditure
Dépenses admissibles
Spese ammissibili
In aanmerking komende uitgaven
Despesas elegíveis
Hyväksyttävät menot
Bidragsberättigande kostnader

Contribución max. de la Comunidad
Fællesskabets maksimale finansielle bidrag
Maximaler Gemeinschaftsbeitrag
Μέγιστη κοινοτική συµµετοχή
Max. Community contribution
Participation communautaire maximale
Contributo max. della Comunità
Maximale bijdrage van de Gemeenschap
Contribuição max. da Comunidade
Yhteisön osuus enintään
Gemenskapens maximala bidrag

0

0

12 468

4 364

0

0

204 333

71 517

España

0

0

France

455 222

159 328

Ireland

0

0

Italia

980 560

343 196

Nederland

426 904

149 416

Portugal
Suomi
Sverige
United Kingdom
Total/I alt/Σύνολο/Totale/Totaal/
Yhteensä/Totalt

0

0

217 715

76 200

98 538

34 488

2 124 031

743 411

4 519 771

1 581 920
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HENKILÖIDEN VAPAATA LIIKKUVUUTTA KÄSITTELEVÄN EU:N JA SVEITSIN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2003,
tehty 15 päivänä heinäkuuta 2003,
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteen II (sosiaaliturva) muuttamisesta
(2003/554/EY)
SEKAKOMITEA, joka

mista Sveitsin tapaturmavakuutuslaitoksen ja jäsenvaltioiden sairausvakuutuslaitosten välillä muiden kuin
työhön liittyvien tapaturmien osalta sekä oikeutta sairauden perusteella annettaviin luontoisetuuksiin Sveitsissä tapahtuvan oleskelun aikana.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä
Sveitsin valaliiton sopimuksen henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja erityisesti sen 14 ja 18 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin
valaliiton sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta,
jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin 21 päivänä kesäkuuta 1999, ja se tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta
2002.
Sopimuksen liitteessä II viitataan erityisesti neuvoston
asetuksiin (ETY) N:o 1408/71 (1) ja (ETY) N:o 574/72 (2),
sellaisina kuin ne ovat saatettuina ajan tasalle asetuksella
(EY) N:o 118/97 (3) sekä myöhemmillä muutosasetuksilla, mukaan luettuna asetus (EY) N:o 307/1999 (4).
Asetuksia (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 on
sopimuksen allekirjoituspäivästä lähtien muutettu useaan
kertaan. Tästä syystä on välttämätöntä sisällyttää asiaa
koskevat muutossäädökset, erityisesti neuvoston asetus
(EY) N:o 1399/1999 (5), komission asetus (EY) N:o 89/
2001 (6), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 1386/2001 ja komission asetus (EY) N:o 410/2002
sopimukseen, ja varsinkin sen liitteeseen II.

(4)

Sveitsin lainsäädännön kattamat liikuntakyvyttömille
tarkoitetut avustukset olisi sisällytettävä asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 liitteeseen II a sopimuksen liitteen II
lisäpöytäkirjan mukaisesti, koska näitä etuuksia koskevia
säädöksiä on muutettu siten, että etuuksien rahoittamisesta vastaa yksinomaan julkinen sektori.

(5)

Ehtoja ja vaikutuksia, jotka koskevat mahdollisuutta
hakea vapautusta Sveitsin pakollisesta sairausvakuutusjärjestelmästä, on selvennettävä lisää. Erityisesti on
selvennettävä vapautusta koskevia hakuaikoja ja vaikutuksia, joita vapautuksella on samassa jäsenvaltiossa
asuviin perheenjäseniin, sairauden perusteella annettavista luontoisetuuksista aiheutuvien kustannusten jaka-

(1) EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
1386/2001 (EYVL L 187, 10.7.2001, s. 1).
(2) EYVL L 74, 27.3.1972, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 410/2002 (EYVL L 62,
5.3.2002, s. 17).
(3) EYVL L 28, 30.1.1997, s. 1.
(4) EYVL L 38, 12.2.1999, s. 1.
(5) EYVL L 164, 30.6.1999, s. 1.
(6) EYVL L 14, 18.1.2001, s. 16.

(6)

Sveitsin työkyvyttömyysvakuutusjärjestelmään tehtyjen
muutosten vuoksi liitteen II nykyisiä säännöksiä olisi
muutettava työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseksi ja
kuntoutustoimien tarjoamiseksi asianomaisille henkilöille.

(7)

Sveitsissä vastuualoihin tai nimikkeisiin tehtyjen
muutosten johdosta olisi muutettava myös vastaavia
ministeriöitä ja laitoksia koskevia viitteitä.

(8)

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen monisyinen
ja tekninen luonne edellyttää, että sopimuspuolet soveltavat alueellaan yhteisiä ja johdonmukaisia yhteensovittamissäännöksiä sekä toteuttavat tehokkaita ja yhdenmukaisia koordinointitoimia.

(9)

On sopimuksen kattamien henkilöiden edun mukaista,
että sopimuspuolet poistavat kaikki yhteensovittamissäännösten erilaisuudesta johtuvat haittavaikutukset
tai ainakin rajoittavat niitä ajallisesti.

(10)

Siksi liitteeseen II tehtävien muutosten olisi tultava
voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä, lukuun ottamatta Portugalissa ja Suomessa asuvien henkilöiden
mahdollisuuden päättämistä tai rajoittamista saada
vapautus Sveitsin pakollisesta sairausvakuutusjärjestelmästä, jonka olisi tultava voimaan 1 päivästä kesäkuuta 2003,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Sopimuksen liitettä II muutetaan tämän päätöksen liitteessä
määritetyllä tavalla.
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2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona sekakomitea
hyväksyy sen.
Päästöstä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2002. Poikkeuksen
muodostaa sopimuksen liitteessä II olevaan 3 kohdan b alakohtaan tehtävä 1 päivänä kesäkuuta 2003 voimaan tuleva muutos,
jolla päätetään Portugalissa ja Suomessa asuvien henkilöiden
mahdollisuus saada vapautus Sveitsin pakollisesta sairausvakuutusjärjestelmästä tai rajoitetaan sitä.
Tästä jälkimmäisestä päivämäärästä lähtien lakkaavat myös
Portugalissa asuville henkilöille Sveitsin pakollisesta sairausvakuutusjärjestelmästä myönnetyn vapautuksen vaikutukset.

26.7.2003
3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 2003.
Sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Matthias BRINKMANN
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LIITE
Henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksen
liitettä II muutetaan seuraavasti:
1) Lisätään otsikon ”Osa A: säädökset joihin viitataan” 1 kohdassa ”Asetus (ETY) N:o 1408/71” olevan kohdan ”399 R
307: neuvoston asetus (EY) N:o 307/1999, (…)” jälkeen teksti seuraavasti:
”399 R 1399: Neuvoston asetus (EY) N:o 1399/1999, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän
perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (EYVL L 164, 30.6.1999, s. 1).
301 R 1386: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1386/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001,
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o
1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (EYVL L 187,
10.7.2001, s. 1).”
2) Muutetaan sopimuksen liitteessä II olevan A osan 1 kohdan otsikkokohdassa ”Tätä sopimusta sovellettaessa asetusta
koskevat seuraavat mukautukset” olevia kohtia seuraavasti:
a) Lisätään liitettä II a koskevaan h alakohtaan a alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:
”a1) Liikuntakyvyttömien avustus (työkyvyttömyysvakuutuksista 19 päivänä kesäkuuta 1959 annettu liittovaltion
laki (LAI) ja vanhuusvakuutuksista ja jälkeenjääneiden vakuutuksista 20 päivänä joulukuuta 1946 annettu
liittovaltion laki (LAVS), sellaisina kuin ne ovat muutettuina 8 päivänä lokakuuta 1999).”
b) Korvataan liitettä VI koskevassa 1 kohdan o alakohdassa oleva 3 kohta seuraavasti:
”3. Sveitsin pakollinen sairausvakuutus ja vapautusmahdollisuudet
a) Seuraaviin henkilöihin, jotka eivät asu Sveitsissä, sovelletaan pakollista sairausvakuutusjärjestelmää
koskevaa Sveitsin lainsäädäntöä:
i) henkilöt, joihin sovelletaan Sveitsin lainsäädäntöä asetuksen II osaston perusteella;
ii) henkilöt, joiden osalta Sveitsi on toimivaltainen valtio asetuksen 28, 28 a tai 29 artiklan perusteella;
iii) henkilöt, jotka saavat etuuksia Sveitsin työttömyysvakuutuksesta;
iv) i ja iii luetelmakohdassa mainittujen henkilöiden perheenjäsenet tai Sveitsissä asuvan ja Sveitsin sairausvakuutuksessa vakuutettuna olevan työntekijän perheenjäsenet, elleivät kyseiset perheenjäsenet asu
jossakin seuraavista valtioista: Tanska, Espanja, Portugali, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta;
v) ii luetelmakohdassa mainittujen henkilöiden perheenjäsenet tai Sveitsissä asuvan ja Sveitsin sairausvakuutuksessa vakuutettuna olevan eläkkeensaajan perheenjäsenet, elleivät kyseiset perheenjäsenet asu
jossakin seuraavista valtioista: Tanska, Portugali, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.
’Perheenjäsenillä’ tarkoitetaan
lainsäädännön mukaisesti.

henkilöitä,

jotka

on

määritelty

perheenjäseniksi

asuinvaltion

b) Edellä a alakohdassa mainitut henkilöt voivat hakemuksesta saada vapautuksen pakollisesta sairausvakuutuksesta, jos ja niin kauan, kun he asuvat jossakin seuraavassa luetelluista jäsenvaltioista ja todistavat
kuuluvansa kyseisen valtion sairausvakuutusjärjestelmään: Saksa, Itävalta, Ranska, Italia ja a alakohdan iv
ja v luetelmakohdassa tarkoitettujen henkilöiden osalta Suomi.
Hakemus
aa) on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun velvoite kuulumisesta Sveitsin vakuutusjärjestelmään
alkaa. Jos hakemus perustelluissa tapauksissa esitetään tämän määräajan jälkeen, vapautus tulee voimaan
sinä ajankohtana, jona velvoite kuulumisesta vakuutusjärjestelmään alkaa;
bb) koskee kaikkia perheenjäseniä, jotka asuvat samassa valtiossa.”
c) Lisätään o alakohdassa olevan 3 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:
”3a. Kun henkilöön, johon sovelletaan Sveitsin lainsäädäntöä asetuksen II osaston perusteella, sovelletaan sairausvakuutuksen osalta 3 kohdan b alakohdan mukaisesti tämän sopimuksen piiriin kuuluvan jonkin muun
valtion lainsäädäntöä, jaetaan muun tapaturman kuin työtapaturman yhteydessä myönnettävistä luontoisetuuksista aiheutuvat kustannukset työtapaturmia ja muita tapaturmia sekä ammattitauteja koskevan vakuutuksen myöntäneen sveitsiläisen vakuutuslaitoksen ja toimivaltaisen sairausvakuutuslaitoksen välillä puoliksi,
jos oikeus luontoisetuuksiin koskee molempia laitoksia. Työtapaturmia ja muita tapaturmia sekä ammattitauteja koskevan vakuutuksen myöntänyt sveitsiläinen vakuutuslaitos vastaa kokonaiskustannuksista, jos
kyseessä on työtapaturma tai työmatkalla sattunut tapaturma tai ammattitauti. Tämä koskee tapauksia, joissa
myös asuinvaltion sairausvakuutuslaitos on vastuussa etuuksista.
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3b. Henkilöihin, jotka työskentelevät Sveitsissä, mutta eivät asu siellä, ja jotka kuuluvat asuinvaltionsa lakisääteiseen sairausvakuutusjärjestelmään 3 kohdan b alakohdan mukaisesti, sovelletaan 22 artiklan 1 kohdan a
alakohdan säännöksiä, kun heidän tilansa vaatii etuuksia Sveitsissä oleskelun aikana.”
d) Korvataan 8 kohta seuraavasti:
”8) Sen estämättä, mitä asetuksen III osastossa säädetään, kaikkia palkattuja työntekijöitä tai itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka eivät enää ole vakuutettuina työkyvyttömyysvakuutusta koskevan Sveitsin lainsäädännön
mukaisesti, pidetään tähän vakuutukseen kuuluvina vuoden ajan työkyvyttömyyttä edeltäneestä työn keskeytymisestä lukien, jos työntekijän on täytynyt lopettaa ansiotyönsä Sveitsissä tapaturman tai sairauden takia ja
jos työkyvyttömyys on todettu tässä valtiossa; hänen on maksettava vanhuus-, työkyvyttömyys- ja jälkeenjääneiden vakuutuksiin liittyvät maksut samoin kuin jos hänen kotipaikkansa olisi Sveitsissä. Tätä ei sovelleta,
mikäli hän osoittaa, että hän kuuluu toisen valtion lainsäädännön piiriin asetuksen 13 artiklan 2 kohdan a—e
alakohdan, 14—14f artiklan tai 17 artiklan mukaisesti.”
e) Korvataan 9 kohta seuraavasti:
”9) Kun henkilö, joka toimi Sveitsissä palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana vähimmäistoimeentulonsa kattamiseksi, on joutunut keskeyttämään ansiotyönsä tapaturman tai sairauden vuoksi eikä
häneen enää sovelleta työkyvyttömyysvakuutusta koskevaa Sveitsin lainsäädäntöä, hänen katsotaan kuuluvan
tämän vakuutuksen piiriin sekä kuntoutustoimenpiteiden myöntämiseksi että kuntoutuksen aikana sillä edellytyksellä, ettei hän ole uudessa ansiotyössä Sveitsin ulkopuolella.”

3) Lisätään otsikon ”Osa A: säädökset joihin viitataan” 2 kohdassa ”Asetus (ETY) N:o 574/72” olevan kohdan ”399 R
307: Neuvoston asetus (EY) N:o 307/1999 (…)” jälkeen teksti seuraavasti:

”399 R 1399: Neuvoston asetus (EY) N:o 1399/1999, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän
perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (EYVL L 164, 30.6.1999, s. 1).

301 R 1386: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1386/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001,
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o
1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta (EYVL L 187,
10.7.2001, s. 1).

301 R 89: Komission asetus (EY) N:o 89/2001, annettu 17 päivänä tammikuuta 2001, sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän
perheenjäseniinsä sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 574/72 muuttamisesta (EYVL L 14, 18.1.2001, s. 16).

302 R 410: Komission asetus (EY) N:o 410/2002, annettu 27 päivänä helmikuuta 2002, sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän
perheenjäseniinsä sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 574/72 muuttamisesta (EYVL L 62, 5.3.2002, s. 17).”

4) Muutetaan sopimuksen liitteessä II olevan A osan 2 kohdan otsikkokohdassa ”Tätä sopimusta sovellettaessa asetusta
koskevat seuraavat mukautukset” olevia kohtia seuraavasti:
a) Korvataan liitettä 1 koskevassa a alakohdassa oleva 2 kohta seuraavasti:
”2. Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern — Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du
travail, Berne — Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna — State Secretariat for
Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne. (Talousasiain valtiosihteeristö, työvoimavirasto, Bern).”
b) Korvataan liitettä 4 koskevassa d alakohdassa oleva 5 kohta seuraavasti:
”5. Työttömyys Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern — Secrétariat d'Etat à l'économie,
Direction du travail, Berne — Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna — State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne. (Talousasiain valtiosihteeristö, työvoimavirasto,
Bern)”
c) Korvataan liitettä 7 koskeva g alakohta seuraavasti:
”Sveitsi
UBS SA, Genève — Genf — Ginevra — Geneva”.

26.7.2003

26.7.2003

Euroopan unionin virallinen lehti

FI
d) Liitettä 10 koskeva j alakohta:

aa) poistetaan englanninkielisen toisinnon 3 kohdasta sanat ”Gemeindeverwaltung — Administration communale
— Amministrazione communale”;
bb) lisätään englanninkielisen toisinnon 5 kohtaan sanat ”Gemeindeverwaltung — Administration communale —
Amministrazione communale” ennen suluissa olevaa ilmausta ”the local authority at the place of residence”;
cc) korvataan 6 kohdassa oleva ilmaisu ”Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna”
seuraavasti:
”Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern — Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du
travail, Berne — Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna — Secretariat for Economic
Affairs, Directorate of Labour, Berne. (Talousasiain valtiosihteeristö, työvoimavirasto, Bern).”
dd) korvataan 7 kohdan c alakohdassa oleva ilmaisu ”Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office fédéral
du développement économique et de l'emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del
lavoro, Berna” seuraavasti:
”Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern — Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du
travail, Berne — Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna — Secretariat for Economic
Affairs, Directorate of Labour, Berne. (Talousasiain valtiosihteeristö, työvoimavirasto, Bern).”
5) Muutetaan liitteessä II oleva B osa seuraavasti:
a) Korvataan 4.23 kohdassa oleva ilmaisu ”387 D XXX” ilmaisulla ”387 Y 1009 (01)”.
b) Korvataan 4.25 kohdassa oleva ilmaisu ”388 D XXX” ilmaisulla ”388 Y 309 (01)”.
c) Korvataan 4.26 kohdassa oleva ilmaisu ”388 D XXX” ilmaisulla ”388 Y 309 (3)”.
d) Korvataan 4.29 kohdassa oleva ilmaisu ”389 D XXX” ilmaisulla ”389 Y 1115 (01)”.
e) Korvataan 4.30 kohdassa oleva ilmaisu ”390 D XXX” ilmaisulla ”390 Y 412 (01)”.
f) Korvataan 4.31 kohdassa oleva ilmaisu ”390 D XXX” ilmaisulla ”390 Y 412 (02)”.
g) Korvataan 4.32 kohdassa oleva ilmaisu ”390 D XXX” ilmaisulla ”390 Y 412 (03)”.
h) Korvataan 4.33 kohdassa oleva ilmaisu ”390 D XXX” ilmaisulla ”390 Y 330 (01)”.
i) Poistetaan 4.16, 4.46 ja 4.47 kohdat.
j) 4.38 kohdan osalta
— korvataan 1 kohdan a alakohdassa termi ”työkyvyttömyysvakuutus” ilmaisulla ”vanhuus-, työkyvyttömyys- ja
jälkeenjääneiden vakuutus”,
— korvataan 2 kohdassa oleva ilmaisu ”Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern — Office fédéral du développement économique et de l'emploi, Berne — Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna”
seuraavasti:
”Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern — Secrétariat d'Etat à l'économie, Direction du
travail, Berne — Segretariato di Stato dell'economia, Direzione del lavoro, Berna — State Secretariat for
Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne. (Talousasiain valtiosihteeristö, työvoimavirasto, Bern).”
k) Lisätään 4.55 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:
”4.56 399 D 370: Päätös N:o 171, tehty 9 päivänä joulukuuta 1998, asetuksen (ETY) N:o 574/72 17 artiklan 7
kohdan ja 60 artiklan 6 kohdan mukaisten luontoisetuuksien myöntämisestä, asetuksen (ETY) N:o 1408/
71 20 artiklan mukaisesta kiireellisyyden käsitteestä sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 17 artiklan 7
kohdan ja 60 artiklan 6 kohdan mukaisesta erityisen kiireellisyyden käsitteestä 1 päivänä heinäkuuta
1987 tehdyn päätöksen N:o 135 muuttamisesta (EYVL L 143, 8.6.1999, s. 11).
4.57 399 D 371: Päätös N:o 172, tehty 9 päivänä joulukuuta 1998, neuvoston asetusten (ETY) N:o 1408/71
ja (ETY) N:o 574/72 (E 101) soveltamiseksi tarvittavista mallilomakkeista (EYVL L 143, 8.6.1999, s. 13).
4.58 300 D 129 (01): Päätös N:o 173, tehty 9 päivänä joulukuuta 1998, jäsenvaltioiden hyväksymistä yhteisistä menettelytavoista korvausten suorittamiseksi laitosten välillä euron käyttöönoton jälkeen (EYVL C
27, 29.1.2000, p. 21).
4.59 300 D 141: Päätös N:o 174, tehty 20 päivänä huhtikuuta 1999, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 a
artiklan tulkinnasta (EYVL L 47, 19.2.2000, s. 30).
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4.60 300 D 142: Päätös N:o 175, tehty 23 päivänä kesäkuuta 1999, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
19 artiklan 1 ja 2 kohdan, 22, 22 a, 22 b artiklan, 25 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan, 26 artiklan, 28 artiklan
1 kohdan sekä 28 a, 29, 31, 34 a ja 34 b artiklan mukaisten sairaus- ja äitiysvakuutukseen perustuvien
luontoisetuuksien käsitteen tulkinnasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 93, 94 ja 95 artiklan
mukaan korvattavien rahamäärien ja mainitun asetuksen 102 artiklan 4 kohdan mukaan maksettavien
ennakkomaksujen määrittämisestä (EYVL L 47, 19.2.2000, s. 32).
4.61 300 D 582: Päätös N:o 176, tehty 24 päivänä kesäkuuta 1999, toisessa jäsenvaltiossa oleskelusta syntyneiden kustannusten korvaamisesta jäsenvaltion toimivaltaisesta laitoksesta asetuksen (ETY) N:o 574/72
34 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti (96/249/EY) (EYVL L 243, 28.9.2000, s. 42).
4.62 300 D 748: Päätös N:o 177, tehty 5 päivänä lokakuuta 1999, neuvoston asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja
(ETY) N:o 574/72 soveltamiseksi tarvittavista mallilomakkeista (E 128 ja E 128 B) (EYVL L 302,
1.12.2000, s. 65).
4.63 300 D 749: Päätös N:o 178, tehty 9 päivänä joulukuuta 1999, asetuksen (ETY) N:o 574/72 111 artiklan
1 ja 2 kohdan tulkinnasta (EYVL L 302, 1.12.2000, s. 71).
4.64 302 D 154: Päätös N:o 179, tehty 18 päivänä huhtikuuta 2000, neuvoston asetusten (ETY) N:o 1408/71
ja (ETY) N:o 574/72 soveltamiseksi tarvittavista mallilomakkeista (E 111, E 111 B, E 113—E 118, E
125—E 127) (EYVL L 54, 25.2.2002, s. 1).
4.65 301 D 70: Päätös N:o 180, tehty 15 päivänä helmikuuta 2000, neuvoston asetusten (ETY) N:o 1408/71
ja (ETY) N:o 574/72 soveltamiseksi tarvittavista mallilomakkeista E 211 ja E 212 (EYVL L 23, 25.1.2001,
s. 33).
4.66 301 D 891: Päätös N:o 181, tehty 13 päivänä joulukuuta 2000, lähetettyihin työntekijöihin sovellettavaa
lainsäädäntöä koskevien neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 14 artiklan 1 kohdan, 14 a artiklan 1
kohdan ja 14 b artiklan 1 ja 2 kohdan työkomennukselle lähetettyjä työntekijöitä ja muussa kuin toimivaltaisessa valtiossa toimintaansa tilapäisesti harjoittavia itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevien
säännösten tulkinnasta (EYVL L 329, 14.12.2001, s. 73).
4.67 301 D 655: Päätös N:o 182, tehty 13 päivänä joulukuuta 2000, yhteisten puitteiden vahvistamisesta
eläkehakemuksista päättämistä koskevien tietojen keräämiselle (EYVL L 230, 28.8.2001, s. 20).
4.68 302 D 155: Päätös N:o 183, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2001, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71
22 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta annettaessa raskauteen ja synnytykseen liittyviä etuuksia
(EYVL L 54, 25.2.2002, s. 39).”
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OIKAISUJA
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1319/2003, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2003, maito- ja maitotuotealan
vientitukien vahvistamisesta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 186, 25. heinäikuuta 2003)
Sivulla 16, liitteessä, sarakkeessa ”Tuen määrä”:
korvataan:
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

”0402 91 11 9370

L07

EUR/100 kg

8,165

0402 91 19 9370

L07

EUR/100 kg

8,165

0402 91 31 9300

L07

EUR/100 kg

9,67

0402 91 39 9300

L07

EUR/100 kg

0402 99 11 9350

L07

EUR/kg

0,2081

0402 99 19 9350

L07

EUR/kg

0,2081

0402 99 31 9150

L07

EUR/kg

0,2179

0402 99 39 9150

L07

EUR/kg

0,2179

0404 90 83 9936

L07

EUR/kg

0,2081”

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

”0402 91 11 9370

L07

EUR/100 kg

6,804

0402 91 19 9370

L07

EUR/100 kg

6,804

0402 91 31 9300

L07

EUR/100 kg

8,058

0402 91 39 9300

L07

EUR/100 kg

8,058

0402 99 11 9350

L07

EUR/kg

0,1734

0402 99 19 9350

L07

EUR/kg

0,1734

0402 99 31 9150

L07

EUR/kg

0,1816

0402 99 39 9150

L07

EUR/kg

0,1816

0404 90 83 9936

L07

EUR/kg

0,1734”

9,67

seuraavasti:

