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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1441/2003,
annettu 13 päivänä elokuuta 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 14 päivänä elokuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2003.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17.
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 13 päivänä elokuuta
2003 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi ( )

0702 00 00

060
999

56,2
56,2

0709 90 70

052
999

85,9
85,9

0805 50 10

382
388
524
528
999

53,3
52,1
46,5
58,0
52,5

0806 10 10

052
064
400
600
999

116,1
140,1
181,4
129,5
141,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

039
388
400
508
512
528
720
800
804
999

65,0
75,3
83,2
76,9
86,3
63,9
47,5
191,4
91,8
86,8

0808 20 50

052
388
512
528
800
999

92,0
71,0
54,5
87,4
123,4
85,7

0809 30 10, 0809 30 90

052
068
094
999

120,6
54,1
70,9
81,9

0809 40 05

064
066
093
094
624
999

68,8
54,8
63,0
58,0
145,4
78,0

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 1442/2003,
annettu 13 päivänä elokuuta 2003,
pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Espanjan interventioelimen hallussa olevan vuoden 1999
sadon pitkäjyväisen riisin B myymiseksi yhteisön markkinoilla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(7)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 (6), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
770/96 (7), vahvistetaan interventiosta peräisin olevien
tuotteiden käytön tarkastamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt. Lisäksi olisi säädettävä menettelyistä rehussa käytettävien tuotteiden jäljittämiseksi.

(8)

Myönnettyjen määrien täsmällisen hallinnoinnin takaamiseksi on suotavaa säätää jakokerroin vähimmäismyyntihinnan suuruisille tarjouksille ja antaa toimijoille
mahdollisuus vahvistaa vähimmäismäärä, jonka alapuolella heidän tarjouksensa ei katsota olevan voimassa.

(9)

Espanjan interventioelimen komissiolle toimittamassa
tiedonannossa on tärkeää säilyttää tarjousten tekijöiden
nimettömyys.

(10)

Tarjouksen tekijät olisi heidän nimeään paljastamatta
voitava erottaa toisistaan numeroin, jotta nähtäisiin,
ketkä ovat jättäneet useampia tarjouksia ja millaisin
hinnoin.

(11)

Valvontatarkoituksissa on syytä säätää tarjousten tekijöiden jäljittämisestä viitenumeron avulla nimiä kuitenkaan paljastamatta.

(12)

Hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä säätää
komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköpostitse.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

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

(2)

(3)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 75/91 (3) säädetään
erityisesti, että interventioelimen hallussa oleva paddyeli raakariisi saatetaan markkinoille tarjouskilpailulla ja
sellaisten hintaedellytysten perusteella, jotka mahdollistavat markkinahäiriöiden välttämisen.
Espanjassa on vuoden 1999 sadon pitkäjyväisen riisin B
interventiovarastoja, ja tämän riisin laatu uhkaa
huonontua pitkän varastointiajan vuoksi.
Kyseisen riisin myynti yhteisön perinteisillä markkinoilla
johtaisi nykyisessä tuotantotilanteessa väistämättä
kansainvälisissä sopimuksissa määriteltyihin riisin tuontia
koskeviin myönnytyksiin ja tuetun viennin rajoituksiin
sekä vastaavan määrän ostamiseen interventioon, mitä
on vältettävä.

(4)

Kyseinen riisi voidaan myydä tietyin edellytyksin sen
jälkeen, kun se on jalostettu rikkoutuneiksi riisinjyviksi
tai muuhun eläinten rehussa käytettäväksi soveltuvaan
muotoon.

(5)

Riisin jalostuksen takaamiseksi on syytä säätää erityisestä
seurannasta ja edellyttää, että tarjouskilpailun voittaja
asettaa vakuuden, jonka vapauttamista koskevat edellytykset on määriteltävä.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
(6)

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

Tarjouksen tekijöiden sitoumuksia on pidettävä maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien
yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22
päivänä heinäkuuta 1985 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2220/85 (4), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1932/1999 (5),
tarkoitettuna ensisijaisena vaatimuksena.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
9, 12.1.1991, s. 15.
205, 3.8.1985, s. 5.
240, 10.9.1999, s. 11.

Espanjan interventioelin saa myydä yhteisön sisämarkkinoilla
pysyvällä tarjouskilpailulla liitteessä I kuvattua hallussaan olevaa
vuoden 1999 sadon pitkäjyväistä riisiä B, jonka määrät on
ilmoitettava ennakolta komissiolle asetuksen (ETY) N:o 75/91
ja erityisesti sen 2 ja 5 artiklan mukaisesti, riisin jalostamiseksi
asetuksen (EY) N:o 3072/95 liitteessä A tarkoitetuiksi rikkoutuneiksi riisinjyviksi tai eläinten rehussa käytettäviin valmisteisiin
soveltuvaksi (CN-koodi 2309).
(6) EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17.
(7) EYVL L 104, 27.4.1996, s. 13.
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2 artikla
1.
Edellä 1 artiklassa säädettyyn myyntiin sovelletaan
asetusta (ETY) N:o 75/91.

2.

14.8.2003

Tarjouskilpailuilmoitukseen on sisällyttävä:

a) tämän asetuksen säännösten mukaiset täydentävät myyntiehdot ja -edellytykset;
b) varastointipaikat sekä varastoijan nimi ja osoite;

Kuitenkin mainitun asetuksen 5 artiklasta poiketen
a) tarjoukset vahvistetaan tarjouksen kohteena olevan erän
tosiasiallisen laadun perusteella;
b) vähimmäismyyntihinta vahvistetaan tasolle, jolla se ei häiritse vilja- tai riisimarkkinoita.
2.

Tarjouksen tekijän on sitouduttava:

a) rikkoutuneiksi riisinjyviksi jalostettaessa:
— tekemään kahden kuukauden kuluessa tarjouskilpailun
päivämäärästä toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa
liitteessä II säädetyt käsittelyt viranomaisen kanssa sovituissa tiloissa,
— käyttämään tarjouskilpailun kohteena olleet tuotteet
ainoastaan rikkoutuneina riisinjyvinä, ja uudelleenmyynnissä tämä koskee myös ostajaa;
b) jalostettaessa riisi käytettäväksi eläinten rehussa:
i) jos tarjouksen tekijä on rehunvalmistaja:
— tekemään riisille kahden kuukauden kuluessa tarjouskilpailun päivämäärästä toimivaltaisten viranomaisten
valvonnassa näiden kanssa sovituissa tiloissa liitteessä
III tai IV säädetyt käsittelyt, joilla on tarkoitus
varmistaa riisin käytön valvonta ja tuotteiden jäljitettävyys,
— käyttämään kyseinen tuote rehussa kolmen
kuukauden kuluessa tarjouskilpailun päivämäärästä
ylivoimaista estettä lukuun ottamatta;
ii) jos tarjouksen tekijä on riisinjalostuslaitos:
— tekemään riisille vähintään kahden kuukauden
kuluessa tarjouskilpailun päivämäärästä toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa näiden kanssa
sovituissa tiloissa liitteessä IV säädetyt käsittelyt, joilla
on tarkoitus varmistaa riisin käytön valvonta ja tuotteiden jäljitettävyys;
— käyttämään kyseinen tuote rehussa neljän kuukauden
kuluessa tarjouskilpailun päivämäärästä ylivoimaista
estettä lukuun ottamatta;

c) interventioelimen suorittaman oston tai myöhemmin
tehtyjen tarkastusten yhteydessä todetut eri erien
tärkeimmät fyysiset ja tekniset ominaisuudet;
d) kunkin erän numero;
e) toimen valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset.
3. Espanjan interventioelimen on toteutettava kaikki muut
tarvittavat toimenpiteet sen mahdollistamiseksi, että asianomaiset voivat arvioida myyntiin saatetun riisin laadun ennen
tarjousten tekemistä.

4 artikla
1. Tarjouksista on käytävä ilmi, koskevatko ne riisin jalostamista rikkoutuneiksi riisinjyviksi vai käytettäväksi eläinten
rehussa.
Tarjoukset ovat hyväksyttäviä ainoastaan, jos niihin on liitetty:
a) todisteet siitä, että tarjouksen tekijä on asettanut vakuuden,
jonka suuruus on 15 euroa tonnilta;
b) todiste siitä, että tarjouksen tekijä on rehujen valmistaja tai
riisinjalostuslaitos;
c) tarjouksen tekijän kirjallinen sitoumus asettaa vakuus, jonka
suuruus vastaa tarjouspäivänä voimassa olleen paddy- eli
raakariisin interventiohinnan, korotettuna 15 eurolla, ja
yhdeltä riisitonnilta tarjotun hinnan välistä erotusta ja joka
asetetaan kahden työpäivän kuluessa tarjouksen hyväksymistä koskevan ilmoituksen vastaanottamispäivästä.
2.

Kerran tehtyjä tarjouksia ei voi muuttaa eikä peruuttaa.

3. Siltä varalta, että komissio vahvistaa tarjotuille määrille 7
artiklan toisen alakohdan mukaisesti jakokertoimen, tarjouksista
on myös käytävä ilmi sellainen vähimmäismäärä, että
myönnetyn määrän jäädessä sen alapuolelle tarjouksen ei
katsota olevan voimassa.

c) ottamaan vastuulleen tuotteiden jalostuksesta ja käsittelyistä
aiheutuvat kulut;
d) pitämään varastokirjanpitoa, jonka avulla voidaan varmistaa,
että tarjoajat ovat noudattaneet sitoumuksiaan.

3 artikla
1.
Espanjan interventioelin julkaisee tarjouskilpailuilmoituksen vähintään kahdeksan päivää ennen tarjousten jättämiselle asetetun ensimmäisen määräajan päättymistä.
Ilmoitus ja kaikki siihen tehtävät muutokset on toimitettava
komissiolle ennen julkaisua.

5 artikla
1. Ensimmäiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen
tarjousten esittämisen määräajaksi vahvistetaan 26 päivä
elokuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
2. Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen
tarjousten esittämisen määräaika päättyy kunakin tiistaina kello
12.00 (Brysselin aikaa).
3. Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen
tarjousten esittämisen määräaika päättyy 25 päivänä marraskuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
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Tarjoukset on jätettävä seuraavalle Espanjan interventioelimelle:
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Beneficencia, 8
E-28004 Madrid
teleksi: 23427 FEGA E
faksi: (34) 915 21 98 32, (34) 915 22 43 87

L 205/5

Sen on lähetettävä tarjouskilpailun voittajille kolmen työpäivän
kuluessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta tiedonannosta
ilmoitus tarjouksen hyväksymisestä joko kirjattuna kirjeenä tai
kirjallisena televiestinä.

9 artikla
6 artikla
1.
Espanjan interventioelimen on toimitettava liitteessä
esitetyt tiedot komissiolle jalostusmuodoittain viimeistään
tarjousten jättämisen määräajan päättymistä seuraavana
torstaina ennen klo 9:ää (Brysselin aikaa).
2.
Espanjan interventioelimen on numeroitava tarjousten
tekijät jokaisen jalostusmuodon ja osittaisen tarjouskilpailun
osalta yksilöllisesti numerosta 1 alkaen.
Jottei tarjousten tekijöiden nimiä paljasteta, numerointi tehdään
sattumanvaraisesti ja erikseen jokaisen jalostusmuodon ja osittaisen tarjouskilpailun osalta.
Espanjan interventioelimen on annettava kullekin tarjoukselle
viitenumero siten, että tarjouksen tekijöiden nimettömyys
voidaan taata. Kullekin tarjoukselle annetaan oma viitenumero
pysyvän tarjouskilpailun ajaksi.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tiedonanto lähetetään
sähköpostitse liitteessä V olevaan osoitteeseen lomakkeella,
jonka komissio toimittaa Espanjan interventioelimelle.
Kyseinen tiedonanto on toimitettava vaikkei tarjouksia olisi
esitetty. Tiedonantoon on merkittävä, ettei tarjouksia ole saatu
määräaikaan mennessä.
4.
Espanjan interventioelimen on toimitettava komissiolle
myös liitteessä V säädetyt tiedot hylätyistä tarjouksista sekä
täsmennettävä hylkäykseen johtaneet syyt.

7 artikla
Komissio vahvistaa jokaisen jalostusmuodon osalta vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä tehtyjä tarjouksia.
Jos eri tarjoukset koskevat samaa erää ja niiden yhteismäärä
ylittää käytettävissä olevan määrän, vähimmäishinta voidaan
vahvistaa erikseen jokaiselle erälle.
Vähimmäishinnan suuruisten tarjousten osalta vähimmäishinnan vahvistamiseen voi liittyä tarjottujen määrien jakokertoimen vahvistaminen.
Komissio tekee päätöksensä asetuksen (EY) N:o 3072/95 22
artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

8 artikla
Interventioelimen on välittömästi ilmoitettava kaikille tarjoajille
tulokset heidän osallistumisestaan tarjouskilpailuun.

Tarjouskilpailun voittajan on maksettava riisi ennen sen noutamista, mutta kuukauden kuluessa 8 artiklan toisessa kohdassa
tarkoitetun ilmoituksen lähettämispäivästä. Tarjouskilpailun
voittajan on maksettava vahingot ja varastointikustannukset
sellaisen riisin osalta, jota ei ole noudettu maksamiselle asetetun
määräajan kuluessa.
Riisiä, jonka osalta tarjouskilpailu on ratkaistu ja jota ei ole
noudettu maksamiselle asetetun määräajan kuluessa, pidetään
kaikissa tarkoituksissa varastosta poistettuna.
Jos tarjouskilpailun voittaja ei ole maksanut riisiä ensimmäisessä kohdassa säädetyssä määräajassa, interventioelin peruuttaa
tarvittaessa sopimuksen maksamattomien määrien osalta.

10 artikla
1. Edellä 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu
vakuus vapautetaan
a) kokonaisuudessaan niiden määrien osalta, joiden suhteen:
1) tarjousta ei ole hyväksytty,
2) tarjouksen ei 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti katsota
olevan voimassa,
3) myyntihinta on maksettu vahvistetun määräajan kuluessa
ja 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty vakuus on
asetettu;
b) suhteessa jakamattomaan määrään, jos 7 artiklan toisen
alakohdan mukaan on vahvistettu jakokerroin määrille,
joista on tehty tarjous.
2. Edellä 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu
vakuus vapautetaan suhteessa käytettyihin määriin ainoastaan,
jos interventioelin on tehnyt kaikki tarvittavat tarkistukset
varmistuakseen siitä, että tuote on jalostettu tämän asetuksen
säännösten mukaisesti.
Vakuus vapautetaan kuitenkin kokonaisuudessaan, jos
a) liitteessä II säädetystä käsittelystä ja 2 artiklan 2 kohdan a
alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädetystä sitoumuksesta esitetään todisteet;
b) liitteessä III säädetystä käsittelystä esitetään todisteet ja
hienoista rikkoutuneista riisinjyvistä tai palasista on käytetty
rehuseoksiin vähintään 95 prosenttia;
c) liitteessä IV säädetystä käsittelystä esitetään todisteet ja
saadusta kokonaan hiotusta riisistä on käytetty rehuseoksiin
vähintään 95 prosenttia.
3. Todisteet tässä asetuksessa tarkoitetusta riisin käyttämisestä rehuna on toimitettava asetuksen (ETY) N:o 3002/92
säännösten mukaisesti.
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11 artikla
Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua velvoitetta pidetään
asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklassa tarkoitettuna ensisijaisena vaatimuksena.
12 artikla
Asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 säädettyjen merkintöjen lisäksi
T5-valvontalomakkeen kohdassa 104 on tapauksen mukaan
oltava viittaus 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädettyyn sitoumukseen ja yksi tai useampi seuraavista merkinnöistä sekä maininta liitteestä II, III tai IV, joissa
täsmennetään vaaditut käsittelyt:
— Destinados a la transformación prevista en el anexo … del
Reglamento (CE) no 1442/2003
— Til forarbejdning som fastsat i bilag … til forordning (EF)
nr. 1442/2003

14.8.2003

— For processing provided for in Annex … to Regulation (EC)
No 1442/2003
— Destinés à la transformation prévue à l'annexe … du règlement (CE) no 1442/2003
— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato … del
regolamento (CE) n. 1442/2003
— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage …
van Verordening (EG) nr. 1442/2003
— Para a transformação prevista no anexo … do Regulamento
(CE) n.o 1442/2003
— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1442/2003 liitteessä …
säädettyyn jalostukseen
— För bearbetning enligt bilaga … till förordning (EG) nr
1442/2003.

— Zur Verarbeitung gemäß Anhang … der Verordnung (EG)
Nr. 1442/2003 bestimmt

13 artikla

— Προορίζονται για µεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτηµα
… του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1442/2003

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

14.8.2003
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LIITE I
(tonnia)
Varastointipaikka
(osoite)

Varastointipaikka
(tunnistuskoodi) (1)

Käytettävissä olevat määrät

1

2

3

Silo FEGA — 06920 Azuaga (Badajoz)

ES06010

2 586,56

Silo FEGA — 41749 El Cuervo (Sevilla)

ES11011

7 413,44

Yhteensä

10 000,00

(1) Kansallista tunnistuskoodia edeltää Espanjan ISO-koodi.

LIITE II
Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut käsittelyt
Riisin haltuunoton yhteydessä riisille on tehtävä seuraavat käsittelyt:
1. Paddy- eli raakariisi on käsiteltävä siten, että saadaan testilaboratoriossa tarjouskilpailun kohteena olevasta riisistä sen
haltuunottohetkellä otetusta näytteestä etukäteen määritetty jalostuskokonaistuotos ja tuotos kokonaisina jyvinä.
Sallittu poikkeama on noin yksi prosentti jalostuskokonaistuotoksen ja kokonaisina jyvinä ilmaistun tuotoksen osalta.
Näin saadun kokonaan hiotun riisin ominaispiirteiden ja lajikkeen on oltava samat kuin tarjouskilpailun kohteena
olleen riisin.
2. Kokonaan hiottu riisi on kokonaisuudessaan rikottava siten, että siitä saadaan vähintään 95 prosenttia asetuksen (EY)
N:o 3072/95 liitteessä A tarkoitettuja rikkoutuneita riisinjyviä.

LIITE III
Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetyt käsittelyt
Riisin haltuunoton yhteydessä riisille on tehtävä seuraavat käsittelyt:
1. Paddy- eli raakariisi on kuorittava ja rikottava siten, että hienoja rikkoutuneita kuoritun riisin jyviä tai palasia, sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EY) N:o 3073/95 liitteessä olevassa C kohdassa, on paddyriisin painona ilmaistuna vähintään 77 prosenttia tuotteesta.
2. Jalostuksen jälkeen saatu tuote (ulkokuorta lukuun ottamatta) on tunnistusta varten merkittävä väriaineella ”patenttisininen V E131” tai ”kirkkaanvihreä BS (lissamiinivihreä) E 142”.

L 205/8
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LIITE IV
Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja b alakohdan ii
alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut käsittelyt
1. Paddy- eli raakariisi on käsiteltävä siten, että saadaan testilaboratoriossa tarjouskilpailun kohteena olevasta riisistä sen
haltuunottohetkellä otetusta näytteestä etukäteen määritetty jalostuskokonaistuotos ja tuotos kokonaisina jyvinä.
Sallittu poikkeama on noin yksi prosentti jalostuskokonaistuotoksen ja kokonaisina jyvinä ilmaistun tuotoksen osalta.
Näin saadun kokonaan hiotun riisin ominaispiirteiden ja lajikkeen on oltava samat kuin tarjouskilpailun kohteena
olleen riisin.
2. Jalostuksesta saatu tuote on tunnistusta varten merkittävä väriaineella ”patenttisininen V E131” tai ”kirkkaanvihreä BS
(lissamiinivihreä) E 142”.

LIITE V

14.8.2003

14.8.2003
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1443/2003,
annettu 13 päivänä elokuuta 2003,
pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelimen hallussa olevan vuoden 1999 sadon
riisin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(7)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 (6), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
770/96 (7), vahvistetaan interventiosta peräisin olevien
tuotteiden käytön tarkastamista koskevat yhteiset yksityiskohtaiset säännöt. Lisäksi olisi säädettävä menettelyistä rehussa käytettävien tuotteiden jäljittämiseksi.

(8)

Myönnettyjen määrien täsmällisen hallinnoinnin takaamiseksi on suotavaa säätää jakokerroin vähimmäismyyntihinnan suuruisille tarjouksille ja antaa toimijoille
mahdollisuus vahvistaa vähimmäismäärä, jonka alapuolella heidän tarjouksensa ei katsota olevan voimassa.

(9)

Italian interventioelimen komissiolle toimittamassa tiedonannossa on tärkeää säilyttää tarjousten tekijöiden
nimettömyys.

(10)

Tarjouksen tekijät olisi heidän nimeään paljastamatta
voitava erottaa toisistaan numeroin, jotta nähtäisiin,
ketkä ovat jättäneet useampia tarjouksia ja millaisin
hinnoin.

(11)

Valvontatarkoituksissa on syytä säätää tarjousten tekijöiden jäljittämisestä viitenumeron avulla nimiä kuitenkaan paljastamatta.

(12)

Hallinnoinnin nykyaikaistamiseksi on syytä säätää
komission pyytämien tietojen lähettämisestä sähköpostitse.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

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

(2)

(3)

3

Komission asetuksessa (ETY) N:o 75/91 ( ) säädetään
erityisesti, että interventioelimen hallussa oleva paddyeli raakariisi saatetaan markkinoille tarjouskilpailulla ja
sellaisten hintaedellytysten perusteella, jotka mahdollistavat markkinahäiriöiden välttämisen.
Italiassa on satovuodelta 1999 peräisin olevan paddy- eli
raakariisin interventiovarastoja, ja tämän riisin laatu
uhkaa huonontua pitkän varastointiajan vuoksi.
Kyseisen riisin myynti yhteisön perinteisillä markkinoilla
johtaisi väistämättä — nykyisessä tuotantotilanteessa ja
ottaen huomioon kansainvälisissä sopimuksissa määritellyt riisin tuontia koskevat myönnytykset ja tuetun
viennin rajoitukset — vastaavan määrän ostamiseen
interventioon, mitä on vältettävä.

(4)

Kyseinen riisi voidaan myydä tietyin edellytyksin sen
jälkeen, kun se on jalostettu rikkoutuneiksi riisinjyviksi
tai eläinten rehussa käytettäväksi.

(5)

Riisin jalostuksen takaamiseksi on syytä säätää erityisestä
seurannasta ja edellyttää, että tarjouskilpailun voittaja
asettaa vakuuden, jonka vapauttamista koskevat edellytykset on määriteltävä.

(6)

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

Tarjouksen tekijöiden sitoumuksia on pidettävä maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien
yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22
päivänä heinäkuuta 1985 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2220/85 (4), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1932/1999 (5),
tarkoitettuna ensisijaisena vaatimuksena.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
62, 5.3.2002, s. 27.
9, 12.1.1991, s. 15.
205, 3.8.1985, s. 5.
240, 10.9.1999, s. 11.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Italian interventioelin saa myydä yhteisön sisämarkkinoilla
pysyvällä tarjouskilpailulla liitteessä I kuvattua hallussaan olevaa
vuoden 1999 sadon riisiä, jonka määrät on ilmoitettava ennakolta komissiolle asetuksen (ETY) N:o 75/91 ja erityisesti sen 2
ja 5 artiklan mukaisesti, riisin jalostamiseksi asetuksen (EY) N:o
3072/95 liitteessä A tarkoitetuiksi rikkoutuneiksi riisinjyviksi
tai eläinten rehussa käytettäviksi (CN-koodi 2309).
(6) EYVL L 301, 17.10.1992, s. 17.
(7) EYVL L 104, 27.4.1996, s. 13.
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2 artikla
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Ilmoitus ja kaikki siihen tehtävät muutokset on toimitettava
komissiolle ennen julkaisua.

1.
Edellä 1 artiklassa säädettyyn myyntiin sovelletaan
asetusta (ETY) N:o 75/91.

2.

Kuitenkin mainitun asetuksen 5 artiklasta poiketen

a) tämän asetuksen säännösten mukaiset täydentävät myyntiehdot ja -edellytykset;

a) tarjoukset vahvistetaan tarjouksen kohteena olevan erän
tosiasiallisen laadun perusteella;

b) varastointipaikat sekä varastoijan nimi ja osoite;

b) vähimmäismyyntihinta vahvistetaan tasolle, jolla se ei häiritse vilja- tai riisimarkkinoita.

c) interventioelimen suorittaman oston tai myöhemmin
tehtyjen tarkastusten yhteydessä todetut eri erien
tärkeimmät fyysiset ja tekniset ominaisuudet;

2.

d) kunkin erän numero;

Tarjouksen tekijän on sitouduttava:

a) rikkoutuneiksi riisinjyviksi jalostettaessa:
— tekemään kahden kuukauden kuluessa tarjouskilpailun
päivämäärästä toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa
liitteessä II säädetyt käsittelyt viranomaisen kanssa sovituissa tiloissa,
— käyttämään tarjouskilpailun kohteena olleet tuotteet
ainoastaan rikkoutuneina riisinjyvinä, ja uudelleenmyynnissä tämä koskee myös ostajaa;

e) toimen valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset.
3. Italian interventioelimen on toteutettava kaikki muut
tarvittavat toimenpiteet sen mahdollistamiseksi, että asianomaiset voivat arvioida myyntiin saatetun riisin laadun ennen
tarjousten tekemistä.

4 artikla

b) jalostettaessa riisi käytettäväksi eläinten rehussa:
i) jos tarjouksen tekijä on rehunvalmistaja:
— tekemään riisille kahden kuukauden kuluessa tarjouskilpailun päivämäärästä toimivaltaisten viranomaisten
valvonnassa näiden kanssa sovituissa tiloissa liitteessä
III tai liitteessä IV säädetyt käsittelyt, joilla on
tarkoitus varmistaa riisin käytön valvonta ja tuotteiden jäljitettävyys,
— käyttämään kyseinen tuote rehussa kolmen
kuukauden kuluessa tarjouskilpailun päivämäärästä
ylivoimaista estettä lukuun ottamatta;
ii) jos tarjouksen tekijä on riisinjalostuslaitos:
— tekemään riisille vähintään kahden kuukauden
kuluessa tarjouskilpailun päivämäärästä toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa näiden kanssa
sovituissa tiloissa liitteessä IV säädetyt käsittelyt, joilla
on tarkoitus varmistaa riisin käytön valvonta ja tuotteiden jäljitettävyys,
— käyttämään kyseinen tuote rehussa neljän kuukauden
kuluessa tarjouskilpailun päivämäärästä ylivoimaista
estettä lukuun ottamatta;
c) ottamaan vastuulleen tuotteiden jalostuksesta ja käsittelyistä
aiheutuvat kulut;

Tarjouskilpailuilmoitukseen on sisällyttävä:

1. Tarjouksista on käytävä ilmi, koskevatko ne riisin jalostamista rikkoutuneiksi riisinjyviksi vai käytettäväksi eläinten
rehussa.
Tarjoukset ovat hyväksyttäviä ainoastaan, jos niihin on liitetty:
a) todisteet siitä, että tarjouksen tekijä on asettanut vakuuden,
jonka suuruus on 15 euroa tonnilta;
b) todiste siitä, että tarjouksen tekijä on rehujen valmistaja tai
riisinjalostuslaitos;
c) tarjouksen tekijän kirjallinen sitoumus asettaa vakuus, jonka
suuruus vastaa tarjouspäivänä voimassa olleen paddy- eli
raakariisin interventiohinnan, korotettuna 15 eurolla, ja
yhdeltä riisitonnilta tarjotun hinnan välistä erotusta ja joka
asetetaan kahden työpäivän kuluessa tarjouksen hyväksymistä koskevan ilmoituksen vastaanottamispäivästä.
2.

Kerran tehtyjä tarjouksia ei voi muuttaa eikä peruuttaa.

d) pitämään varastokirjanpitoa, jonka avulla voidaan varmistaa,
että tarjoajat ovat noudattaneet sitoumuksiaan.

3. Siltä varalta, että komissio vahvistaa tarjotuille määrille 7
artiklan toisen alakohdan mukaisesti jakokertoimen, tarjouksista
on myös käytävä ilmi sellainen vähimmäismäärä, että
myönnetyn määrän jäädessä sen alapuolelle tarjouksen ei
katsota olevan voimassa.

3 artikla

5 artikla

1.
Italian interventioelin julkaisee tarjouskilpailuilmoituksen
vähintään kahdeksan päivää ennen tarjousten jättämiselle
asetetun ensimmäisen määräajan päättymistä.

1. Ensimmäiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen
tarjousten esittämisen määräajaksi vahvistetaan 26 päivä
elokuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).
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2.
Seuraaviin osittaisiin tarjouskilpailuihin tarkoitettujen
tarjousten esittämisen määräaika päättyy kunakin tiistaina kello
12.00 (Brysselin aikaa).

Vähimmäishinnan suuruisten tarjousten osalta vähimmäishinnan vahvistamiseen voi liittyä tarjottujen määrien jakokertoimen vahvistaminen.

3.
Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen
tarjousten esittämisen määräaika päättyy 25 päivänä marraskuuta 2003 kello 12.00 (Brysselin aikaa).

Komissio tekee päätöksensä asetuksen (EY) N:o 3072/95 22
artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tarjoukset on jätettävä seuraavalle Italian interventioelimelle:
Ente Nazionale Risi (ENR)
Piazza Pio XI 1
I-20123 Milano
puhelin (39) 02 885 51 11
Faksi (39) 02 8613 72

8 artikla
Interventioelimen on välittömästi ilmoitettava kaikille tarjoajille
tulokset heidän osallistumisestaan tarjouskilpailuun.
Sen on lähetettävä tarjouskilpailun voittajille ilmoitus
tarjouksen hyväksymisestä kolmen työpäivän kuluessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta tiedonannosta joko kirjattuna kirjeenä tai kirjallisena televiestinä.

6 artikla
1.
Italian interventioelimen on toimitettava liitteessä esitetyt
tiedot komissiolle jalostusmuodoittain viimeistään tarjousten
jättämisen määräajan päättymistä seuraavana torstaina ennen
klo 9:ää (Brysselin aikaa).
2.
Italian interventioelimen on numeroitava tarjousten tekijät
jokaisen jalostusmuodon ja osittaisen tarjouskilpailun osalta
yksilöllisesti numerosta 1 alkaen.
Jottei tarjousten tekijöiden nimiä paljasteta, numerointi tehdään
sattumanvaraisesti ja erikseen jokaisen jalostusmuodon ja osittaisen tarjouskilpailun osalta.
Italian interventioelimen on annettava kullekin tarjoukselle
viitenumero siten, että tarjouksen tekijöiden nimettömyys
voidaan taata. Kullekin tarjoukselle annetaan oma viitenumero
pysyvän tarjouskilpailun ajaksi.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tiedonanto lähetetään
sähköpostitse liitteessä V olevaan osoitteeseen lomakkeella,
jonka komissio toimittaa Italian interventioelimelle.
Kyseinen tiedonanto on toimitettava vaikkei tarjouksia olisi
esitetty. Tiedonantoon on merkittävä, ettei tarjouksia ole saatu
määräaikaan mennessä.
4.
Italian interventioelimen on toimitettava komissiolle myös
liitteessä V säädetyt tiedot hylätyistä tarjouksista sekä täsmennettävä hylkäykseen johtaneet syyt.

9 artikla
Tarjouskilpailun voittajan on maksettava riisi ennen sen noutamista, mutta kuukauden kuluessa 8 artiklan toisessa kohdassa
tarkoitetun ilmoituksen lähettämispäivästä. Tarjouskilpailun
voittajan on maksettava vahingot ja varastointikustannukset
sellaisen riisin osalta, jota ei ole noudettu maksamiselle asetetun
määräajan kuluessa.
Riisiä, jonka osalta tarjouskilpailu on ratkaistu ja jota ei ole
noudettu maksamiselle asetetun määräajan kuluessa, pidetään
kaikissa tarkoituksissa varastosta poistettuna.
Jos tarjouskilpailun voittaja ei ole maksanut riisiä ensimmäisessä kohdassa säädetyssä määräajassa, interventioelin peruuttaa
tarvittaessa sopimuksen maksamattomien määrien osalta.

10 artikla
1. Edellä 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu
vakuus vapautetaan
a) kokonaisuudessaan niiden määrien osalta, joiden suhteen:
1) tarjousta ei ole hyväksytty,
2) tarjouksen ei 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti katsota
olevan voimassa,
3) myyntihinta on maksettu vahvistetun määräajan kuluessa
ja 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty vakuus on
asetettu;

7 artikla

b) suhteessa jakamattomaan määrään, jos 7 artiklan toisen
alakohdan mukaan on vahvistettu jakokerroin määrille,
joista on tehty tarjous.

Komissio vahvistaa jokaisen jalostusmuodon osalta vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä tehtyjä tarjouksia.
Jos eri tarjoukset koskevat samaa erää ja niiden yhteismäärä
ylittää käytettävissä olevan määrän, vähimmäishinta voidaan
vahvistaa erikseen jokaiselle erälle.

2. Edellä 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu
vakuus vapautetaan suhteessa käytettyihin määriin ainoastaan,
jos interventioelin on tehnyt kaikki tarvittavat tarkistukset
varmistuakseen siitä, että tuote on jalostettu tämän asetuksen
säännösten mukaisesti.
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Vakuus vapautetaan kuitenkin kokonaisuudessaan, jos
a) II liitteessä säädetystä käsittelystä ja 2 artiklan 2 kohdan a
alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädetystä sitoumuksesta esitetään todisteet,

14.8.2003

— Til forarbejdning som fastsat i bilag … til forordning (EF)
nr. 1443/2003
— Zur Verarbeitung gemäß Anhang … der Verordnung (EG)
Nr. 1443/2003 bestimmt

b) liitteessä III säädetystä käsittelystä esitetään todisteet ja
hienoista rikkoutuneista riisinjyvistä tai palasista on käytetty
rehuseoksiin vähintään 95 prosenttia,

— Προορίζονται για µεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτηµα
… του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1443/2003

c) liitteessä IV säädetystä käsittelystä esitetään todisteet ja
saadusta kokonaan hiotusta riisistä on käytetty rehuseoksiin
vähintään 95 prosenttia.

— For processing provided for in Annex … to Regulation (EC)
No 1443/2003

3.
Todisteet tässä asetuksessa tarkoitetusta riisin käyttämisestä rehuna on toimitettava asetuksen (ETY) N:o 3002/92
säännösten mukaisesti.
11 artikla
Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua velvoitetta pidetään
asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklassa tarkoitettuna ensisijaisena vaatimuksena.
12 artikla

— Destinés à la transformation prévue à l'annexe … du règlement (CE) no 1443/2003
— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato … del
regolamento (CE) n. 1443/2003
— Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage …
van Verordening (EG) nr. 1443/2003
— Para a transformação prevista no anexo … do Regulamento
(CE) n.o 1443/2003
— Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 1443/2003 liitteessä …
säädettyyn jalostukseen

Asetuksessa (ETY) N:o 3002/92 säädettyjen merkintöjen lisäksi
T5-valvontalomakkeen kohdassa 104 on tarvittaessa viitattava
2 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisessa luetelmakohdassa
säädettyyn sitoumukseen, ja siinä on oltava yksi tai useampi
seuraavista merkinnöistä sekä vaaditut käsittelyt täsmentävän
liitteen II, III tai IV numero:

— För bearbetning enligt bilaga … till förordning (EG) nr
1443/2003.

— Destinados a la transformación prevista en el anexo … del
Reglamento (CE) no 1443/2003

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

13 artikla

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

14.8.2003
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LIITE I
(tonnia)
Varastointipaikka
(osoite)

Varastointipaikka
(tunnistuskoodi) (1)

Käytettävissä olevat määrät

1

2

3

S.S. 10 Padania Inferiore 15 — Vescovato (CR)

IT0I5300

3 799,920

Via Giuseppina 3 — Sospiro (CR)

IT0I5200

4 783,000

Via Brede 3 — Martino dall'Argine (MN)

IT0I5000

6 154,490

Via S. Daniele — Camisano V.no (VI)

IT0I1600

5 262,590

Yhteensä

20 000,000

(1) Kansallista tunnistuskoodia edeltää Italian ISO-koodi.

LIITE II
Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut käsittelyt
Riisin haltuunoton yhteydessä riisille on tehtävä seuraavat käsittelyt:
1. Paddy- eli raakariisi on käsiteltävä siten, että saadaan testilaboratoriossa tarjouskilpailun kohteena olevasta riisistä sen
haltuunottohetkellä otetusta näytteestä etukäteen määritetty jalostuskokonaistuotos ja tuotos kokonaisina jyvinä.
Sallittu poikkeama on noin yksi prosentti jalostuskokonaistuotoksen ja kokonaisina jyvinä ilmaistun tuotoksen osalta.
Näin saadun kokonaan hiotun riisin ominaispiirteiden ja lajikkeen on oltava samat kuin tarjouskilpailun kohteena
olleen riisin.
2. Kokonaan hiottu riisi on kokonaisuudessaan rikottava siten, että siitä saadaan vähintään 95 prosenttia asetuksen (EY)
N:o 3072/95 liitteessä A tarkoitettuja rikkoutuneita riisinjyviä.

LIITE III
Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetyt käsittelyt
Riisin haltuunoton yhteydessä riisille on tehtävä seuraavat käsittelyt:
1. Paddy- eli raakariisi on kuorittava ja rikottava siten, että hienoja rikkoutuneita kuoritun riisin jyviä tai palasia, sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EY) N:o 3073/95 liitteessä olevassa C kohdassa, on paddy- eli raakariisin painona
ilmaistuna vähintään 77 prosenttia tuotteesta.
2. Jalostuksen jälkeen saatu tuote (ulkokuorta lukuun ottamatta) on tunnistusta varten merkittävä väriaineella ”patenttisininen V E131” tai ”kirkkaanvihreä BS (lissamiinivihreä) E 142”.
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LIITE IV
Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja b alakohdan ii
alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut käsittelyt
1. Paddy- eli raakariisi on käsiteltävä siten, että saadaan testilaboratoriossa tarjouskilpailun kohteena olevasta riisistä sen
haltuunottohetkellä otetusta näytteestä etukäteen määritetty jalostuskokonaistuotos ja tuotos kokonaisina jyvinä.
Sallittu poikkeama on noin yksi prosentti jalostuskokonaistuotoksen ja kokonaisina jyvinä ilmaistun tuotoksen osalta.
Näin saadun kokonaan hiotun riisin ominaispiirteiden ja lajikkeen on oltava samat kuin tarjouskilpailun kohteena
olleen riisin.
2. Jalostuksesta saatu tuote on tunnistusta varten merkittävä väriaineella ”patenttisininen V E131” tai ”kirkkaanvihreä BS
(lissamiinivihreä) E 142”.

LIITE V

14.8.2003
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1444/2003,
annettu 13 päivänä elokuuta 2003,
tuontitodistusten myöntämisestä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteille muissa kuin maakohtaisissa
tariffikiintiöissä vuoden 2003 kolmanneksi vuosineljännekseksi
hakemuksia 1 päivän heinäkuuta ja 10 päivän heinäkuuta 2003 välisenä aikana Etelä-Afrikasta peräisin
olevien tuotteiden tuontia varten (asetuksen (EY) N:o
2366/2002 liitteessä oleva ryhmä 5). Asetuksen (EY) N:o
2366/2002 liitteessä mainittujen muiden ryhmien
maiden alkuperätuotteiden tuontia varten ei ole jätetty
hakemuksia.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2529/2001 (1),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2467/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja
vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta 26
päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1439/95 (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 272/2001 (3), ja erityisesti sen 16 artiklan 4
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1439/95 II B osastossa vahvistetaan
muiden kuin maakohtaisten tariffikiintiöiden käyttöä
koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt tuotaessa
lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteita. Asetuksen (EY)
N:o 1439/95 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti olisi
vahvistettava, missä määrin vuoden 2003 kolmannen
vuosineljänneksen osalta jätetyt tuontitodistushakemukset voidaan hyväksyä.
Asetuksen (EY) N:o 1439/95 15 artiklan mukaisesti
vuoden 2003 kolmannen vuosineljänneksen aikana
käytettävissä oleva enimmäismäärä on neljäsosa kuluvan
vuoden kokonaiskiintiöstä. Näin ollen käytettävissä oleva
määrä rajoittuu vuoden 2003 kolmannen vuosineljänneksen osalta 50 tonniin järjestysnumerossa 09.4037
(ryhmän 5 maat), joka mainitaan yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaanja vuohenlihalle vuodeksi 2003 27 päivänä joulukuuta
2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2366/
2002 (4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
(EY) N:o 915/2003 (5), liitteessä. Jos määrät, joille todistuksia on haettu, ylittävät 50 tonnin tariffikiintiön, haettuja määriä vähennetään suhteessa ylitykseen. Ranskassa
ja Alankomaissa on hyväksytty 50:tä tonnia koskevia

(3)

Kun otetaan huomioon kolmannen vuosineljänneksen
aikana käytettävissä olevat määrät, hakemusten hyväksymisprosentti on 50 ryhmässä 5.

(4)

Muistutettakoon, että todistuksilla voidaan tuoda
ainoastaan sellaisia tuotteita, jotka täyttävät voimassa
olevat yhteisön eläinlääkintäsäännökset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Ranska ja Alankomaat voivat kumpikin myöntää koko yhteisön
käytettävissä olevasta 50 tonnin kokonaismäärästä asetuksen
(EY) N:o 1439/95 II B osaston mukaisia tuontitodistuksia EteläAfrikan alkuperätuotteille, joiden määrä teuraspainon vastinarvona ilmaistuna on 25 tonnia ja joista on tehty hakemus
asetuksen (EY) N:o 2366/2002 liitteessä tarkoitetussa tariffikiintiössä 09.4037 (ryhmän 5 maat) ja joita koskevat hakemukset
on jätetty 1 päivän ja 10 päivän heinäkuuta 2003 välisenä
aikana.
Sallittu nettopaino on laskettava asetuksen (EY) N:o 2366/2002
5 artiklan mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 26 päivästä heinäkuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2003.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

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

EYVL L 341, 22.12.2001, s. 3.
EYVL L 143, 27.6.1995, s. 7.
EYVL L 41, 10.2.2001, s. 3.
EYVL L 351, 28.12.2002, s. 73.
EUVL L 130, 27.5.2003, s. 5.
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KOMISSION DIREKTIIVI 2003/79/EY,
annettu 13 päivänä elokuuta 2003,
neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta Coniothyrium minitansin sisällyttämiseksi siihen
tehoaineena
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

seksi, että kyseistä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien lupien myöntäminen voidaan järjestää
kaikissa jäsenvaltioissa mainitussa direktiivissä säädetyllä
tavalla.

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 6
artiklan 1 kohdan,

(6)

Vaikka mikro-organismeille ei ole vielä vahvistettu
yhtenäisiä periaatteita, jäsenvaltioiden olisi lupia myöntäessään sovellettava direktiivin 4 artiklan yleisiä
säännöksiä. On aiheellista säätää, että jäsenvaltioiden on
pidettävä lopullinen tarkastelukertomus direktiivin 91/
414/ETY 14 artiklassa tarkoitettuja luottamuksellisia
tietoja lukuun ottamatta asianomaisten osapuolten saatavilla tai saatettava se heidän käyttöönsä.

(7)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen sisällyttämisen
jälkeen, jotta jäsenvaltiot voivat panna direktiivin 91/
414/ETY säännökset täytäntöön Coniothyrium minitansia
sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta ja erityisesti
muuttaa voimassa olevia väliaikaisia lupia ja vaihtaa
nämä luvat viimeistään tämän määräajan päättyessä
täysimääräisiksi luviksi, muuttaa niitä tai poistaa ne
direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti.

(8)

Direktiivi 91/414/ETY olisi tämän vuoksi muutettava
vastaavasti.

(9)

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

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti
Saksan viranomaiset vastaanottivat 10 päivänä syyskuuta
1997 Prophyta GmbH:lta (jäljempänä ’hakija’) hakemuksen Coniothyrium minitans -nimisen tehoaineen sisällyttämisestä direktiivin liitteeseen I. Komission
päätöksessä 98/676/EY (3), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2002/748/EY (4), vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen, toisin sanoen sen voitiin
periaatteessa katsoa täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteissä II ja III säädetyt tietovaatimukset.
Tämän tehoaineen vaikutukset ihmisten terveyteen ja
ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6
artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijan
ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti komissiolle 13 päivänä maaliskuuta 2000
tehoainetta koskevan arviointikertomuksen luonnoksen.
Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arvioluonnosta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä
komiteassa. Tarkastelu saatettiin päätökseen 4 päivänä
heinäkuuta 2003 Coniothyrium minitansia koskevalla
komission tarkastelukertomuksella.
Tarkastelussa ei paljastunut avoimia kysymyksiä tai
huolenaiheita, jotka olisivat edellyttäneet Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kuulemista.
Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että Coniothyrium minitansia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti
olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1
kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla erityisesti
tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista
sisällyttää tämä tehoaine liitteeseen I sen varmistamiEYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.
EUVL L 184, 23.7.2003, s. 9.
EYVL L 317, 26.11.1998, s. 47.
EYVL L 243, 11.9.2002, s. 19.

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
ja julkaistava ne viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2004.
Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle.
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säädöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2004.
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Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava
tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä,
miten viittaukset tehdään.

414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset. Niiden on tarvittaessa muutettava tai peruutettava kunkin tällaisen kasvinsuojeluaineen lupa viimeistään
30 päivänä kesäkuuta 2005.

3 artikla

4 artikla

1.
Jäsenvaltioiden on tarkasteltava kaikkien Coniothyrium
minitansia sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupia varmistuakseen siitä, että direktiivin 91/414/ETY liitteessä I vahvistettuja
tätä tehoainetta koskevia edellytyksiä noudatetaan. Niiden on
tarvittaessa muutettava tai peruutettava luvat direktiivin 91/
414/ETY mukaisesti viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2004.
2.
Jäsenvaltioiden on arvioitava tuote uudelleen direktiivin
91/414/ETY liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kaikkien sellaisten sallittujen kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka sisältävät Coniothyrium minitansia
joko ainoana tehoaineenaan tai yhtenä monista tehoaineistaan,
jotka kaikki oli 31 päivään joulukuuta 2004 mennessä lueteltu
direktiivin 91/414/ETY liitteessä I. Jäsenvaltioiden on kyseisen
arvion perusteella määriteltävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.
5 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä elokuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE
Lisätään liitteessä I olevan taulukon loppuun rivi seuraavasti:
Nro

Coniothyrium minitans
Kanta
CON/M/91-08
(DSM 9660)
CIPAC-numero: 614

IUPAC-nimi

Ei sovelleta.

Puhtaus (1)

Lisätietoja puhtaudesta ja
tuotannon valvonnasta
annetaan tarkastelukertomuksessa.

Voimaantulo

1.1.2004

Sisällyttämisen
päättymispäivä

31.12.2013

Erityissäännökset

Lupa voidaan myöntää ainoastaan sienitautien torjuntaaineena käyttöä varten.
Lupia myönnettäessä on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 4 päivänä heinäkuuta 2003 valmiiksi saadun
Coniothyrium minitansia koskevan tarkastelukertomuksen
päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Euroopan unionin virallinen lehti

Tässä yleisarviossa
— jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota
käyttäjäturvallisuuteen ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy asianmukaisia suojatoimenpiteitä.
(1) Lisätietoja tehoaineiden tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan tarkastelukertomuksessa.”
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”71

Nimi, tunnistenumero
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN PÄÄTÖS,
tehty 1 päivänä heinäkuuta 2003,
yleisön oikeudesta tutustua Euroopan talous- ja sosiaalikomitean asiakirjoihin
(2003/603/EY)
PÄÄSIHTEERI, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 255
artiklan 2 ja 3 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä
toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (1),

ottaa huomioon 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001
koskevan yhteisen julistuksen (2), jossa Euroopan parlamentti,
neuvosto ja komissio kehottavat muita toimielimiä hyväksymään asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi sisäisiä
sääntöjä, joissa otetaan huomioon mainitussa asetuksessa
määritellyt periaatteet ja rajoitukset,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK)
työjärjestyksen ja erityisesti sen 64 artiklan 1 ja 2 kohdan,

ottaa huomioon ETSK:n työvaliokunnan 27. toukokuuta 1997
tekemän päätöksen (3) yleisön oikeudesta tutustua komitean
asiakirjoihin,

ottaa huomioon yleisön oikeutta tutustua virallisiin asiakirjoihin koskevat Euroopan parlamentin, neuvoston, komission ja
alueiden komitean toimet,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

I OSASTO
EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN JULKINEN ASIAKIRJAREKISTERI

1 artikla
Soveltamisala
Jokaisella unionin kansalaisella sekä jokaisella luonnollisella
henkilöllä, joka asuu jossain jäsenvaltiossa, sekä jokaisella
oikeushenkilöllä, jolla on sääntömääräinen kotipaikka jossain
jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua Euroopan talous- ja sosiaalikomitean asiakirjoihin asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 määriteltyjen periaatteiden, edellytysten ja rajoitusten sekä tämän
päätöksen erityissäännösten mukaisesti.

2 artikla
Perustaminen
1.
Perustetaan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 11 artiklan
mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sisäinen julkinen asiakirjarekisteri.
(1) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

2. Asiakirjarekisteri sisältää ETSK:n antamat lausunnot ja
komitean erityisjaostojen hyväksymät lausuntoluonnokset sekä
liitteessä mainitut asiakirjat. Siihen voidaan lisäksi sisällyttää
komitean päätöksiä tai muita sen laatimia asiakirjoja taikka viittauksia komitean laatimiin tai sen vastaanottamiin asiakirjoihin
joulukuun 3. päivästä 2001 eli asetuksen (EY) N:o 1049/2001
ensimmäisestä soveltamispäivästä alkaen.

3. Asiakirjat julkaistaan komitean verkkosivustossa ottaen
kuitenkin huomioon, mitä yksilöiden suojelusta yhteisöjen
toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 45/2001 (4) ja asetuksen (EY) N:o 1049/
2001 16 artiklassa on säädetty.
(2) EYVL L 173, 27.6.2001, s. 5.
(3) EYVL L 339, 10.12.1997, s. 18.
(4) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.
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3 artikla
Asiakirjojen kirjaaminen
1.
Edellä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat kirjataan
asiakirjarekisteriin viipymättä. Yleisten asiain osasto hyväksyy
sisäiset täytäntöönpanosäännöt, jotta asiakirjojen kirjaaminen
voidaan taata.
2.
Kuulemismenettelyn tai komitean muun toiminnan yhteydessä laaditut asiakirjat kirjataan asiakirjasta vastaavan elimen
tai osaston vastuulla asiakirjarekisteriin heti niiden esittämisen
tai julkaisemisen jälkeen.
3.
Asiakirjarekisteriin voidaan kirjata kaikki asiakirjat, jotka
komitea on vastaanottanut asetuksen (EY) N:o 1049/2001 3
artiklassa määritellyltä kolmannelta osapuolelta, lukuun ottamatta edellä mainitun asetuksen 9 artiklan mukaista arkaluonteista asiakirjaa, johon sovelletaan mainitussa artiklassa asetettuja rajoituksia.
4 artikla
Suoraan saatavilla olevat asiakirjat
1.
Kansalaisten on voitava tutustua komitean kuulemismenettelyssä laatimiin asiakirjoihin niiden sähköisessä muodossa
siltä osin kuin mahdollista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 ja 9 artiklan mukaisten rajoitusten soveltamista.
2.
Komitea asettaa kaikki lausuntonsa rekisteriin, jonka välityksellä kaikki asiakirjat ovat suoraan kansalaisten saatavilla.
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3. Komitea asettaa tämän rekisterin sähköisessä muodossa
verkkosivustoonsa sekä huolehtii online-palvelusta kansalaisille
asiakirjaan tutustumista koskevan hakemuksen jättämistä
varten.
4. Muut asiakirjat ja erityisesti poliittisluonteiset tai strategiset asiakirjat asetetaan mahdollisuuksien mukaan suoraan
saataville.
5 artikla
Pyydettäessä saatavilla olevat asiakirjat
1. Komitean muussa kuin kuulemismenettelyssä laatimat
asiakirjat sekä muut komitean vastaanottamat kiinnostavat asiakirjat ovat mahdollisuuksien mukaan suoraan kansalaisten
saatavilla asiakirjarekisterissä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 ja 9 artiklan mukaisten rajoitusten soveltamiseen.
2. Mikäli asiakirjarekisteriin rekisteröidyn asiakirjan teksti ei
ole suoraan kokonaisuudessaan saatavilla, joko sen vuoksi ettei
asiakirjaa ole saatavilla sähköisessä muodossa tai että siihen
sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 ja 9 artiklan
mukaisia rajoituksia, hakija voi tehdä hakemuksen asiakirjaan
tutustumisesta kirjallisesti verkkosivustossa olevaa sähköistä
lomaketta käyttäen. Komitea voi antaa asiakirjan hakijan tutustuttavaksi tai hylätä hakemuksen, jolloin se esittää kirjallisesti
perustelut hakemuksen hylkäämisestä osittain tai kokonaan.

II OSASTO
ALKUPERÄINEN HAKEMUS

6 artikla

7 artikla

Alkuperäisen hakemuksen esittäminen

Alkuperäisen hakemuksen käsittely

1.
Hakemus saada tutustua asiakirjaan on esitettävä kirjallisesti (postitse, telekopiolla tai sähköpostilla) jollain EY:n perustamissopimuksen 314 artiklassa tarkoitetuista kielistä komitean
pääsihteerille tai komitean verkkosivustossa olevaan osoitteeseen.

1. Postitus- ja arkistoyksikkö käsittelee hakemuksen saada
tutustua komitealla olevaan asiakirjaan hakemuksen kirjaamispäivänä sekä lähettää vastaanottoilmoituksen, laatii vastauksen
ja toimittaa asiakirjan asetetussa määräajassa.

2.
Hakemus on esitettävä riittävän täsmällisesti ja siinä on
esitettävä seikkoja, joiden perusteella pyydettävä asiakirja tai
pyydettävät asiakirjat voidaan tunnistaa. Hakijan on myös
ilmoitettava nimensä ja osoitteensa.

2. Pyynnön koskiessa komitean laatimaa asiakirjaa, johon
sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklaa, postitusja arkistoyksikkö kääntyy asiakirjan laatineen yksikön tai elimen
puoleen, joka tekee ehdotuksen hakemuksen käsittelyä koskevista jatkotoimenpiteistä viiden työpäivän kuluessa.

3.
Mikäli hakemus ei ole riittävän täsmällinen, komitea
pyytää hakijaa täsmentämään hakemustaan ja avustaa hakijaa
tältä osin; tässä tapauksessa määräaika vastauksen antamiselle
alkaa kulua vasta siitä ajankohdasta, kun hakemusta on täsmennetty.

4.

Hakijan ei tarvitse perustella hakemusta.

3. Kun on kyse kolmannelta osapuolelta vastaanotetusta
asiakirjasta, jonka osalta on epävarmaa, voidaanko se antaa
hakijan tutustuttavaksi, komitea kuulee kolmatta osapuolta ja
asettaa tälle viiden työpäivän määräajan kannanottonsa esittämiseksi, jotta komitea voi arvioida, onko asetuksen (EY) N:o
1049/2001 4 ja 9 artiklassa säädettyjä poikkeuksia sovellettava.
Mikäli vastausta ei ole annettu viiden työpäivän määräajassa,
komitea jatkaa menettelyä.
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5. Jos komitea ei anna vastausta asetetussa määräajassa,
hakija voi tehdä uudistetun hakemuksen.

8 artikla
Määräaika vastauksen antamiselle
1.
Postitus- ja arkistoyksikkö päättää viidentoista työpäivän
kuluessa hakemuksen kirjaamisesta antaa pyydetyn asiakirjan
tutustuttavaksi ja toimittaa sen hakijalle tässä määräajassa.
2.
Mikäli komitea ei voi antaa asiakirjaa tutustuttavaksi, se
ilmoittaa hakijalle kirjallisesti perustelut, mistä syystä hakemus
on hylätty kokonaan tai osittain, sekä hakijan oikeudesta tehdä
uudistettu hakemus.
3.
Tässä tapauksessa hakija voi tehdä uudistetun hakemuksen viidentoista työpäivän kuluessa vastauksen vastaanottamisesta.
4.
Poikkeuksellisesti silloin, kun hakemus koskee erittäin
pitkää asiakirjaa tai erittäin suurta määrää asiakirjoja, tämän
artiklan 1 kohdassa säädettyä määräaikaa voidaan jatkaa viidellätoista työpäivällä edellyttäen, että hakijalle ilmoitetaan tästä
ennakolta ja että lykkäys perustellaan yksityiskohtaisesti.

9 artikla
Toimivaltaiset viranomaiset
1. Postitus- ja arkistoyksikkö käsittelee alkuperäiset hakemukset.
2. Tämä artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yksiköstä vastaava
johtaja lähettää hakijalle vastauksen alkuperäisen hakemuksen
hyväksymisestä. Hän voi siirtää nämä valtuudet.
3. Edellä mainittu johtaja päättää postitus- ja arkistoyksikön
tai asiakirjan laatineen elimen ehdotuksen perusteella alkuperäisen hakemuksen hylkäämisestä ja perustelee hylkäämispäätöksen.
4. Johtaja voi saattaa asian oikeudellisen yksikön ja/tai tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

III OSASTO
HAKEMUKSEN UUDISTAMINEN JA OIKEUSSUOJAKEINOT

10 artikla

Uudistetun hakemuksen esittäminen

12 artikla

Toimivaltainen viranomainen

1.
Uudistettu hakemus osoitetaan komitealle kirjallisesti
viidentoista työpäivän kuluessa joko siitä ajankohdasta, jolloin
hakija vastaanotti päätöksen, jolla hakemus saada tutustua asiakirjaan hylättiin kokonaan tai osittain, taikka mikäli alkuperäiseen hakemukseen ei ole vastattu.

1. Komitean pääsihteeri vastaa uudistettuun hakemukseen.
Hän voi siirtää nämä valtuudet.

2.
Uudistettu hakemus on tehtävä alkuperäistä hakemusta
koskevia muodollisia vaatimuksia noudattaen.

2. Pääsihteeri voi saattaa asian oikeudellisen yksikön ja/tai
tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jonka on annettava lausuntonsa kolmen työpäivän kuluessa.

11 artikla
13 artikla
Hakemuksen käsittely ja määräaika vastauksen antamiselle

1.
Uudistetut hakemukset käsitellään tämän päätöksen 7
artiklassa esitettyjen menettelysääntöjen mukaisesti.

2.
Viidentoista työpäivän kuluessa uudistetun hakemuksen
kirjaamisesta komitea joko päättää antaa pyydetyn asiakirjan
tutustuttavaksi tai ilmoittaa kirjallisesti, mistä syystä hakemus
on hylätty kokonaan tai osittain.

3.
Poikkeuksellisesti silloin, kun hakemus koskee erittäin
pitkää asiakirjaa tai erittäin suurta määrää asiakirjoja, edellisessä
kohdassa säädettyä määräaikaa voidaan jatkaa viidellätoista
työpäivällä edellyttäen, että hakijalle ilmoitetaan tästä ennakolta
ja että lykkäys perustellaan yksityiskohtaisesti.

Uudistettua hakemusta koskevat oikeussuojakeinot

1. Mikäli ETSK kieltäytyy antamasta asiakirjaa kokonaan tai
osittain tutustuttavaksi, se ilmoittaa hakijalle tämän käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista, toisin sanoen mahdollisuudesta nostaa asiasta kanne tuomioistuimessa ja/tai kannella
oikeusasiamiehelle EY:n perustamissopimuksen 230 ja 195
artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

2. Jos komitea ei anna vastausta asetetussa määräajassa,
hakemus katsotaan hylätyksi ja hakija voi nostaa kanteen tai
kannella edellisessä kohdassa esitetyn mukaisesti.
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IV OSASTO
ASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA VASTAUKSEN ANTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT

14 artikla
Asiakirjojen toimittaminen
1.
Asiakirjat toimitetaan hakijalle paperijäljennöksenä tai
sähköisessä muodossa, ja hakijan toivomukset tältä osin otetaan
täysimääräisesti huomioon.

2. Edellä 9 artiklan 2 kohdassa määritelty viranomainen voi
tarkistaa perittävää määrää.
3. Muista toimitustavoista aiheutuvista kuluista päättää 9
artiklan 2 kohdassa valtuutettu viranomainen, kuitenkin niin,
ettei toimenpiteen todellisia kustannuksia ylitetä.

2.
Jos komitea tai jokin toinen elin on jo luovuttanut asiakirjan ja se on helposti saatavilla, komitea voi helpottaa tutustumista pyydettyyn asiakirjaan tiedottamalla hakijalle, miten hän
voi saada asiakirjan.

4. Erittäin pitkiä asiakirjoja tai useita asiakirjoja koskevien
toistuvien ja perättäisten hakemusten osalta komitea voi neuvotella hakijan kanssa epävirallisesti sopivan ratkaisun löytämiseksi.

15 artikla

5. Tämä päätös ei koske julkaistuja asiakirjoja, joihin sovelletaan erityistä hintajärjestelyä.

Vastauksen antamiseen liittyvät kulut
1.
Hakijalta voidaan periä korvaus jäljennösten ottamisesta
ja lähettämisestä. Korvaus ei kuitenkaan saa ylittää todellisia
kopiointi- ja lähetyskuluja.
2.
Asiakirjoihin tutustuminen toimielimen tiloissa, alle
kahdenkymmenen A4-kokoisen sivun kopiointi ja tutustuminen
suoraan sähköisessä muodossa tai rekisteristä on maksutonta.
16 artikla
Kääntämisestä aiheutuvat kulut
Asiakirjat toimitetaan saatavissa olevilla kielillä. Hakija voi
kuitenkin pyytää asiakirjan kääntämistä jollekin muulle unionin
viralliselle kielelle. Tällaiseen pyyntöön sovelletaan freelancekäännöksistä komiteassa maksettavia palkkioita.

18 artikla
Loppusäännös
Tällä päätöksellä kumotaan ETSK:n työvaliokunnan 27. toukokuuta 1997 tekemä päätös yleisön oikeudesta tutustua asiakirjoihin.
19 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan sinä päivänä, kun se julkaistaan
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Päätöstä asiakirjarekisterin
perustamisesta sovelletaan elokuun 1. päivästä 2003 alkaen.
Yleisten asiain osaston johtaja vastaa päätöksen täytäntöönpanosta.

17 artikla
Hakemus, joka koskee suuren sivumäärän sisältäviä asiakirjoja
1.
Enemmän kuin kaksikymmentä A4-sivua sisältävien asiakirjojen toimittamisesta peritään 10 euroa ja lisäksi 0,030
euroa sivulta.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2003.
Patrick VENTURINI

pääsihteeri
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