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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2059/2003,
annettu 17 päivänä marraskuuta 2003,
verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen N:o 79/65/ETY muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 37 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,
1 artikla

ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),
ottaa huomioon
lausunnon (2),

Euroopan

talous-

ja

sosiaalikomitean

Muutetaan asetus N:o 79/65/ETY seuraavasti:
1) Lisätään I lukuun 2 a artikla seuraavasti:
”2 a artikla

on kuullut alueiden komiteaa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Neuvoston asetuksella N:o 79/65/ETY (3) perustettu tietoverkko tarjoaa komissiolle objektiivista ja asianmukaista
tietoa yhteisestä maatalouspolitiikasta.
Hallinnollisista syistä on käytännöllistä antaa komissiolle
oikeus muuttaa asetuksen N:o 79/65/ETY liitteessä
vahvistettua jäsenvaltioiden piirien luetteloa jäsenvaltioiden pyynnöstä.
Tietoverkko on hyödyllinen väline, jonka avulla yhteisö
voi kehittää tätä politiikkaa ja joka näin ollen palvelee
sekä jäsenvaltioita että yhteisöä. On sen vuoksi aiheellista, että tietoverkon perustana olevien tietojenkäsittelyjärjestelmien sekä verkon muita ominaisuuksia koskevien tutkimusten ja kehittämistoimien kustannukset
voivat saada yhteisön rahoitustukea.

Jäsenvaltion pyynnöstä piirien luetteloa muutetaan 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen edellyttäen, että
pyyntö koskee kyseisen jäsenvaltion piirejä.”
2) Korvataan 22 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Määrärahat, jotka otetaan Euroopan unionin yleisen
talousarvion pääluokkaan ’komissio’, kattavat
a) tietoverkon kustannukset, jotka johtuvat kirjanpitotoimistoille niiden 9 ja 14 artiklassa tarkoitettujen tehtävien
suorittamisesta maksettavista korvauksista;
b) kaikki komission jäsenvaltioiden toimittamien kirjanpitotietojen vastaanottamiseen, tarkistamiseen, käsittelemiseen ja analysointiin käyttämän atk-pohjaisen järjestelmän kustannukset.
Edellä b alakohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin sisältyvät
tarvittaessa kyseisten operaatioiden tulosten levittämisestä
sekä verkon muita ominaisuuksia koskevista tutkimuksista
ja kehittämistoimista aiheutuvat kustannukset.”

Asetus N:o 79/65/ETY olisi muutettava tämän mukaisesti,

(1) Lausunto annettu 9. lokakuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(2) Lausunto annettu 29. lokakuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(3) EYVL 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122,
16.5.2003, s. 1).

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. ALEMANNO
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2060/2003,
annettu 24 päivänä marraskuuta 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 25 päivänä marraskuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 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 24 päivänä marraskuuta 2003 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi ( )

0702 00 00

052
096
204
999

75,5
54,2
46,7
58,8

0707 00 05

052
220
999

47,2
139,2
93,2

0709 90 70

052
204
999

113,8
46,2
80,0

0805 20 10

204
999

57,2
57,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
388
464
999

69,6
57,8
140,7
89,4

0805 50 10

052
388
400
528
600
999

74,0
49,1
46,9
81,9
72,8
64,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
064
388
400
404
720
800
999

41,2
48,3
87,1
93,6
92,7
66,4
131,2
80,1

0808 20 50

052
060
064
400
720
999

109,6
50,7
59,8
75,5
48,4
68,8

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 2061/2003,
annettu 24 päivänä marraskuuta 2003,
tietyistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1030/2003 muuttamisesta kolmannen kerran
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tietyistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista
toimenpiteistä 16 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1030/2003 (1) sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1891/2003 (2), ja erityisesti sen
3 artiklan a alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 1030/2003 liitteessä I luetellaan ne
toimivaltaiset viranomaiset, joiden kautta haetaan poikkeuksia kyseisellä asetuksella käyttöön otettujen toimenpiteiden soveltamisesta.

(2)

Suomi ja Ruotsi ovat pyytäneet viranomaisten lisäämistä
kyseiseen luetteloon,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1030/2003 liite I tämän
asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2003.
Komission puolesta
Christopher PATTEN

Komission jäsen

(1) EUVL L 150, 18.6.2003, s. 1.
(2) EUVL L 278, 29.10.2003, s. 31.
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LIITE
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1030/2003 liite I seuraavasti:
1) Korvataan kohdassa ”Suomi” olevat osoitetiedot seuraavasti:
”Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FIN-00161 Helsinki/Helsingfors
Puhelin (358-9) 16 05 59 00
Faksi (358-9) 16 05 57 07
Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
Eteläinen Makasiinikatu 8
FIN-00131 Helsinki/Helsingfors
PL/PB 31
Puhelin (358-9) 16 08 81 28
Faksi (358-9) 16 08 81 11”.
2) Korvataan kohdassa ”Ruotsi” olevat osoitetiedot seuraavasti:
”— 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan osalta
Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Box 70 252
S-107 22 Stockholm
Puhelin (46) 8 406 31 00
Faksi (46) 8 20 31 00
— 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan osalta
Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Puhelin (46) 8 405 10 00
Faksi (46) 8 723 11 76”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2062/2003,
annettu 24 päivänä marraskuuta 2003,
raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon raakatimanttien kansainväliseen kauppaan
sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä 20
päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2368/2002 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 1880/2003 (2), ja erityisesti sen
20 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2368/2002 20 artiklassa säädetään
muutosten tekemisestä liitteessä II olevaan luetteloon
Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän osanottajista
ja niiden nimeämistä toimivaltaisista viranomaisista,
jotka antavat ja validoivat osanottajien todistukset.
Slovenian tasavalta on pyytänyt komissiota muuttamaan
sen toimivaltaisia viranomaisia koskevan kohdan.

(3)

Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän puheenjohtaja esitti 7 päivänä marraskuuta 2003 päivätyssä
puheenjohtajan ilmoituksessa ajan tasalle saatetun luettelon järjestelmän osanottajista. Luettelo saatettiin ajan
tasalle lisäämällä siihen Brasilia, Ghana, Romania ja
Togo. Tämän vuoksi liite II olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 2368/2002 liite II tämän
asetuksen liitteellä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 7 päivästä marraskuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2003.
Komission puolesta
Christopher PATTEN

Komission jäsen

(1) EYVL L 358, 31.12.2002, s. 28.
(2) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 26.

L 308/8

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

25.11.2003

LIITE
”LIITE II
Luettelo Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän osanottajista ja näiden nimeämistä toimivaltaisista
viranomaisista, joihin viitataan 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 ja 20 artiklassa
ANGOLA
Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda
Angola

ARMENIA
Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Yerevan
Armenia

AUSTRALIA
— Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 Constitution Avenue
Canberra ACT 2601
Australia
— Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
Australia

KANADA
— Kansainväliset asiat:
Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Canada
— Kanadan KP-sertifikaatin malli:
Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4
— Yleiset tiedustelut:
Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A-7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4

VALKO-VENÄJÄ
Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
Republic of Belarus

KESKI-AFRIKAN TASAVALTA
Independent Diamond Valuators (IDV)
Immeuble SOCIM, 2ème étage
BP 1613 Bangui
Central African Republic

BOTSWANA
Ministry of Minerals, Energy and Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana

BRASILIA
Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministérios - Bloco ’U’ – 3° andar
70065-900 Brasilia-DF
Brasilia

KIINAN KANSANTASAVALTA
Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Beijing
People's Republic of China

HONGKONG, Kiinan kansantasavallan erityishallintoalue
BULGARIA
Ministry of Economy
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation
Directorate
12, Al. Batenberg str.
1000 Sofia
Bulgaria

Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
Peoples Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
China

25.11.2003

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

KONGON DEMOKRAATTINEN TASAVALTA

INTIA

Centre d'évaluation, d'expertise et de certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
Democratic Republic of Congo

The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
India
ISRAEL

KONGON TASAVALTA
Directorate General of Mines and Geology
Brazzaville
Republic of Congo

Ministry of Industry and Trade
P.O. Box 3007
52130 Ramat Gan
Israel
JAPANI

NORSUNLUURANNIKKO
Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjan
Côte d'Ivoire

KROATIA
Ministry of Economy
Zagreb
Republic of Croatia

EUROOPAN YHTEISÖ
European Commission
DG External Relations A/2
B-1049 Bruxelles/Brussel

GHANA
Precious Minerals Marketing Company (Ltd)
Diamond House
Kinbu Road
PO Box M. 108
Accra
Ghana

GUINEA
Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

GUYANA
Geology and Mines Commission
P O Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

— United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Japan
— Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Japan
KOREAN TASAVALTA
— UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul
Korea
— Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Korea
LAOSIN DEMOKRAATTINEN TASAVALTA
Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos
LIBANON
Ministry of Economy and Trade
Beirut
Lebanon
LESOTHO
Commission of Mines and Geology
PO Box 750
Maseru 100
Lesotho

UNKARI

MALESIA

Licensing and Administration Office of the Ministry of Economy and
Transport
Margit krt. 85
1024 Budapest
Hungary

Ministry of International Trade and Industry
Blok 10
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malaysia
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MAURITIUS

SRI LANKA

Ministry of Commerce and Co-operatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Mauritius

Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

25.11.2003

SVEITSI
NAMIBIA
Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia

PUOLA
Ministry of Economy, Labour and Social Policy
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warsaw
Poland

ROMANIA
National Authority for Consumer Protection
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1
Bucharest
Romania

VENÄJÄN FEDERAATIO
Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Russia

State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
3003 Berne
Switzerland
TAIWANIN, PENGHUN, KINMENIN JA MATSUN ERILLINEN TULLIALUE
Import and Export office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taiwan
TANSANIA
Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salaam
Tanzania
THAIMAA
Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Thailand
TOGO

SIERRA LEONE
Ministry of Mineral Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone

SLOVENIA
Ministry of the Finance
Customs Office Ljubljana
Branch Airport Brnik
Zgornji Brnik 130 D
4210 Brnik Aerodrom
Republic of Slovenia

Directorate General — Mines and Geology
BP 356
216, Avenue Sarakawa
Lomé
Togo
UKRAINA
— Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev
04119 Ukraine
— International Department
Diamond Factory ’Kristall’
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ukraine

ETELÄ-AFRIKKA

YHDISTYNEET ARABIEMIIRIKUNNAT

South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Johannesburg
South Africa

Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
United Arab Emirates
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AMERIKAN YHDYSVALLAT

VIETNAM

U.S. Department of State
2201 C St., N.W.
Washington D.C.
United States of America

Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanoi 10.000
Vietnam

VENEZUELA
Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal no 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina — Caracas
Venezuela

ZIMBABWE
Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2063/2003,
annettu 24 päivänä marraskuuta 2003,
Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten mustakitaturskan kalastuksen lopettamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta
valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (2), ja
erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla
vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten
vahvistamisesta vuodeksi 2003 20 päivänä joulukuuta
2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2341/
2002 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 1754/2003 (4) säädetään
mustakitaturskakiintiöistä vuodeksi 2003.
Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä
rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen
varmistamiseksi on tarpeen, että komissio vahvistaa
päivämäärän, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla
purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.
Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Ruotsin lipun
alla purjehtivien tai Ruotsissa rekisteröityjen alusten
mustakitaturskasaaliit ICES-alueen II a vesillä (EY:n vedet)

ja Pohjanmerellä (EY:n vedet) ovat täyttäneet vuodeksi
2003 myönnetyn kiintiön. Ruotsi on kieltänyt tämän
kannan kalastuksen 31 päivästä lokakuuta 2003. Tämän
vuoksi on tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Ruotsin lipun alla purjehtivien tai Ruotsissa rekisteröityjen
alusten mustakitaturskasaaliit ICES-alueen II a vesillä (EY:n
vedet) ja Pohjanmerellä (EY:n vedet) ovat täyttäneet Ruotsille
vuodeksi 2003 myönnetyn kiintiön.
Kielletään Ruotsin lipun alla purjehtivilta tai Ruotsissa rekisteröidyiltä aluksilta mustakitaturskan kalastus ICES-alueen II a
vesillä (EY:n vedet) ja Pohjanmerellä (EY:n vedet) sekä näiden
alusten tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen
pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa sekä
sen uudelleenlastaus ja purku.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 31 päivästä lokakuuta 2003.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2003.
Komission puolesta
Jörgen HOLMQUIST

Kalastuspääosaston pääjohtaja

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

EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.
EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1.
EYVL L 356, 31.12.2002, s. 12.
EUVL L 252, 4.10.2003, s. 1.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2064/2003,
annettu 24 päivänä marraskuuta 2003,
neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta,
Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

2062/97 (4), 1 artiklan mukaisesti kyseiset hinnat vahvistetaan
kahden viikon välein jäsenvaltioiden toimittamien painotettujen
tietojen perusteella. On tärkeää, että kyseiset hinnat vahvistetaan viipymättä, jotta sovellettavat tullit voidaan määritellä.
Tässä tarkoituksessa on suotavaa säätää tämän asetuksen
välittömästä voimaantulosta,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan liitteessä asetuksen (ETY) N:o 700/88 1 b artiklassa tarkoitettujen isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi), terttuneilikoiden (spray-tyyppi) sekä iso- ja pienikukkaisten
ruusujen yhteisön tuonti- ja tuottajahinnat kahden viikon ajanjaksoksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä marraskuuta 2003.
Sitä sovelletaan 26. marraskuuta—9. joulukuuta 2003 välisenä
aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2003.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

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

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

L 308/14

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

25.11.2003

LIITE
neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista,
Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 24 päivänä marraskuuta 2003 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kappaletta)
Ajanjakso: 26. marraskuuta—9. joulukuuta 2003
Isokukkaiset neilikat
(vakiotyyppi)

Terttuneilikat
(spraytyyppi)

Isokukkaiset ruusut

Pienikukkaiset ruusut

14,87

13,65

28,72

13,56

Isokukkaiset neilikat
(vakiotyyppi)

Terttuneilikat
(spraytyyppi)

Isokukkaiset ruusut

Pienikukkaiset ruusut

6,67

—

9,82

7,61

Marokko

—

—

—

—

Kypros

—

—

—

—

Jordania

—

—

—

—

6,84

—

—

—

Yhteisön tuottajahinta

Yhteisön tuontihinta

Israel

Länsiranta ja Gazan alue
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/89/EY,
annettu 10 päivänä marraskuuta 2003,
direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta elintarvikkeisiin sisältyvien ainesosien merkintöjen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

(5)

Mainittu komitea on todennut, että yleisimpiä ruokaaineallergeeneja ovat lehmänmaito, hedelmät, palkokasvit (erityisesti maapähkinä ja soija), kananmunat, äyriäiset, pähkinät, kalat, vihannekset (selleri ja muut sarjakukkaiskasveihin kuuluvat ruoka-aineet), vehnä ja muut
viljat.

(6)

Yleisimpiä ruoka-aineallergeenejä on erittäin monissa
valmiissa elintarvikkeissa.

(7)

Mainittu komitea on myös todennut, että elintarvikkeiden lisäaineet voivat saada aikaan epätoivottuja reaktioita ja että lisäaineita on usein vaikea välttää, koska
niitä kaikkia ei aina mainita tuotteiden merkinnöissä.

(8)

On tarpeen säätää siitä, että merkintöjä koskevat
säännökset kattavat direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 4
kohdan a alakohdassa tarkoitetut allergiareaktion aiheuttavat lisäaineet, valmistuksen apuaineet ja muut aineet,
jotta ne kuluttajat, joilla on ruoka-aineallergia, saisivat
asianmukaista tietoa.

(9)

Vaikka kaikille kuluttajille suunnattuja pakkausmerkintöjä ei ole pidettävä ainoana tiedotuskeinona, joka
korvaisi terveydenhuollosta vastaavien viranomaisten
suorittaman tiedottamisen, on kuitenkin suotavaa
mahdollisuuksien mukaan auttaa allergioista tai intoleranssista kärsiviä kuluttajia antamalla heille täydellisempiä tietoja tuotteiden koostumuksesta.

(10)

Allergisoivien aineiden luettelon olisi sisällettävä sellaiset
elintarvikkeet, ainesosat ja muut aineet, joiden tiedetään
aiheuttavan yliherkkyyttä.

(11)

Jotta kuluttajille annetut tiedot olisivat täydellisempiä ja
jotta tiettyjen kuluttajien terveyttä suojeltaisiin, olisi kaikkien elintarvikkeeseen sisältyvien ainesosien ja muiden
aineiden merkitseminen ainesosaluetteloon tehtävä
pakolliseksi. Kaikkien alkoholijuomiin sisältyvien, allergiareaktioita aiheuttavien ainesosien merkitseminen olisi
tehtävä pakolliseksi.

(12)

Elintarvikkeiden valmistukseen liittyvien teknisten
vaikeuksien huomioon ottamiseksi on tarpeen sallia
joustavampi käytäntö hyvin vähäisessä määrin käytettävien ainesosien ja muiden aineiden ilmoittamisessa.

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean
lausunnon (2),
toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti (3),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Jotta saavutettaisiin kuluttajien terveyden korkeatasoinen
suoja ja taattaisiin heidän oikeutensa saada tietoja, on
varmistettava, että kuluttajille annetaan asianmukaisesti
tietoja elintarvikkeista muun muassa luettelemalla kaikki
ainesosat pakkausmerkinnöissä.

(2)

Myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä,
esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden
lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta
2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2000/13/EY (4) 6 artiklan mukaisesti tiettyjä
aineita ei tarvitse merkitä ainesosaluetteloon.

(3)

(4)

Elintarvikkeiden valmistuksessa käytetyt ja niissä edelleen
olevat tietyt ainesosat tai muut aineet aiheuttavat
allergia- tai intoleranssioireita kuluttajissa, ja jotkin näistä
allergioista tai intoleransseista ovat vaaraksi niistä kärsivien henkilöiden terveydelle.
Komission päätöksen 97/579/EY (5) 1 artiklalla perustettu elintarvikealan tiedekomitea on todennut, että
ruoka-aineallergiat vaikuttavat lukuisten ihmisten
elämään aiheuttamalla oireita, jotka vaihtelevat lievistä
sellaisiin, jotka voivat johtaa kuolemaan.

(1) EYVL C 332 E, 27.11.2001, s. 257 ja EYVL C 331 E, 31.12.2002,
s. 188.
(2) EYVL C 80, 3.4.2002, s. 35.
(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. kesäkuuta 2002 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta,
vahvistettu 20. helmikuuta 2003 (EUVL C 102 E, 29.4.2003, s. 16)
ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 2. heinäkuuta 2003 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 22.
syyskuuta 2003.
(4) EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2001/101/EY (EYVL L 310, 28.11.2001, s. 19).
(5) EYVL L 237, 28.8.1997, s. 18, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2000/443/EY (EYVL L 179, 18.7.2000, s. 13).
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Tieteellisen tiedon kehityksen sekä ainesosien ja muiden
aineiden
allergeenisuuden poistamista koskevien
teknisten keinojen parantumisen huomioon ottamiseksi
ja jotta kuluttajia suojeltaisiin uusilta ruoka-aineallergeeneilta ja vältettäisiin tarpeettomat merkintävelvoitteet, on
tärkeää, että ainesosaluetteloa voidaan tarvittaessa
nopeasti tarkistaa lisäämällä tai poistamalla tiettyjä ainesosia tai aineita. Tarkistamisen olisi perustuttava asetuksella (EY) N:o 178/2002 (1) perustetun Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämiin tieteellisiin
perusteisiin ja sen olisi muodostuttava teknisistä
täytäntöönpanotoimenpiteistä, joiden toteuttaminen olisi
menettelyn yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi
annettava komission tehtäväksi. Komission olisi tarpeen
mukaan lisäksi annettava tekniset suuntaviivat liitteen III
a tulkintaa varten.

Direktiivi 2000/13/EY olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

25.11.2003

b) maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten
juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen
juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä
koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä kesäkuuta
1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/
91 (**) 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden
osalta mainitun asetuksen 13 artiklassa säädetyn
menettelyn mukaisesti;
c) tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja
esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä
toukokuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1576/89 (***) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 14 artiklassa
säädetyn menettelyn mukaisesti;
d) muiden tuotteiden osalta tämän direktiivin 20 artiklan
2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.
(*) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY)
N:o 1795/2003 (EUVL L 262, 14.10.2003, s. 13).
(**) EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EY) N:o 2061/96 (EYVL L
277, 30.10.1996, s. 1).
(***) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 3378/94 (EYVL L
366, 31.12.1994, s. 1).”

1 artikla
c) Lisätään 4 kohdan c alakohtaan alakohta seuraavasti:
Muutetaan direktiivi 2000/13/EY seuraavasti:
1) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Ainesosat on ilmoitettava tämän artiklan sekä liitteiden I, II, III ja III a mukaisesti.”

”iv) valmiissa tuotteessa edelleen, myös muuttuneessa
muodossa olevat aineet, jotka eivät ole lisäaineita
mutta joita käytetään samalla tavalla ja samassa
tarkoituksessa valmistuksen apuaineina.”
d) Muutetaan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

b) Lisätään kohta seuraavasti:
”3a
Jäljempänä 4 kohdan a alakohdassa määritelty ja
liitteessä III a luetteloitu ainesosa on mainittava pakkausmerkinnässä, jos ainesosa esiintyy 3 kohdassa tarkoitetussa juomassa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 3
kohdan mukaisesti vahvistettaviin merkitsemistä koskeviin säännöksiin. Maininnassa on oltava sana ’sisältää’,
jota seuraa kyseisen yhden tai useamman ainesosan nimi.
Maininta ei kuitenkaan ole välttämätön, jos ainesosa on
jo mainittu erityisnimellään ainesosaluettelossa tai
juoman myyntinimikkeessä.
Tarvittaessa voidaan antaa ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetun maininnan esittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt seuraavien menettelyjen mukaisesti:
a) viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä
toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1493/99 (*) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen
tuotteiden osalta mainitun asetuksen 75 artiklassa
säädetyn menettelyn mukaisesti;
(1) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1642/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 4).

i) Korvataan neljäs luetelmakohta seuraavasti:
”— jos hedelmiä, vihanneksia tai sieniä, joista
minkään osuus ei ole painona laskettuna muita
merkittävämpi ja joita voidaan sekoittaa vaihtelevassa määrin, käytetään sekoituksena elintarvikkeen ainesosana, ne voidaan merkitä ainesosaluetteloon yhteisnimikkeellä ’hedelmiä’, ’vihanneksia’ tai ’sieniä’, jota seuraa ilmaisu ’vaihtelevina osuuksina’, joita välittömästi seuraa käytettyjen hedelmä-, vihannes- tai sienilajien luettelo;
tässä tapauksessa sekoitus on mainittava ainesosaluettelossa ensimmäisen alakohdan mukaisesti
elintarvikkeessa olevien hedelmä-, vihannes- tai
sienilajien kokonaispainon perusteella;”
ii) Lisätään luetelmakohdat seuraavasti:
”— ainesosat, joiden osuus on alle 2 prosenttia
valmiista tuotteesta, voidaan luetella eri järjestyksessä muiden ainesosien jälkeen;
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— jos ainesosia, jotka ovat samankaltaisia ja
keskenään vaihtoehtoisia, voidaan todennäköisesti käyttää elintarvikkeen valmistuksessa muuttamatta elintarvikkeen koostumusta, luonnetta tai
oletettua arvoa ja jos niiden osuus on alle 2
prosenttia valmiista tuotteesta, ne voidaan
merkitä ainesosaluetteloon käyttämällä ilmaisua
’sisältää … ja/tai …’, jos lopullinen tuote sisältää
ainakin yhtä enintään kahdesta ainesosasta. Tätä
säännöstä ei sovelleta lisäaineisiin eikä liitteessä
III a lueteltuihin ainesosiin.”
e) Korvataan 8 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu luettelo ei kuitenkaan ole pakollinen,
a) jos koostetun ainesosan koostumus on määritelty
voimassa olevassa yhteisön lainsäädännössä ja jos
koostetun ainesosan osuus on alle 2 prosenttia
valmiista tuotteesta; tätä säännöstä ei kuitenkaan
sovelleta lisäaineisiin, ellei 4 kohdan c alakohdasta
muuta johdu;
b) koostettujen ainesosien osalta, jotka koostuvat
mauste- ja/tai yrttisekoituksista, jos osuus on
pienempi kuin 2 prosenttia lopullisesta tuotteesta,
lukuun ottamatta lisäaineita, jollei 4 kohdan c alakohdasta muuta johdu;
c) jos koostettu ainesosa on elintarvike, jonka osalta ei
yhteisön säännöstössä vaadita ainesosaluetteloa.”
f) Lisätään kohdat seuraavasti:
”10. Huolimatta 2 kohdan, 6 kohdan toisen
alakohdan sekä 8 kohdan toisen alakohdan säännöksistä
on kaikki elintarvikkeiden valmistuksessa käytetyt ja
valmiissa tuotteessa, myös muuttuneessa muodossa, edelleen olevat ainesosat, jotka ovat liitteessä III a olevassa
luettelossa tai jotka ovat peräisin liitteessä III a olevaan
luetteloon merkitystä ainesosasta, ilmoitettava pakkausmerkinnöissä siten, että kyseisen ainesosan nimi mainitaan selkeästi.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua mainintaa ei
vaadita, jos elintarvikkeen myyntinimikkeestä käy selvästi
ilmi kyseinen ainesosa.

Huolimatta 4 kohdan c alakohdan ii) ja iii) ja iv)
alakohdan säännöksistä on kaikkia elintarvikkeiden
valmistuksessa käytettyjä ja valmiissa tuotteessa, myös
muuttuneessa muodossa, edelleen olevia ainesosia, jotka
on merkitty liitteessä III a olevaan luetteloon, pidettävä
ainesosina ja ne on ilmoitettava pakkausmerkinnöissä
siten, että mainitaan selkeästi sen ainesosan nimi, josta
aine on peräisin.

11. Liitteessä III a olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen järjestelmällisesti ja se saatetaan tarvittaessa ajan
tasalle viimeisimmän tieteellisen tiedon perusteella.
Ensimmäinen uudelleentarkastelu suoritetaan viimeistään
25 päivänä marraskuuta 2005.

L 308/17

Luettelo voidaan päivittää myös siten, että liitteestä III a
poistetaan sellaiset ainesosat, joiden osalta on tieteellisesti
todettu, että ne eivät voi aiheuttaa haitallisia reaktioita.
Tätä tarkoitusta varten komissiolle voidaan 25 päivään
marraskuuta 2004 saakka ilmoittaa parhaillaan käynnissä
olevista tutkimuksista, joiden tarkoituksena on todeta,
ovatko liitteessä III a mainitut ainesosat tai ainesosista
johdetut aineet sellaisia, etteivät ne tietyissä olosuhteissa
todennäköisesti aiheuta haitallisia reaktioita. Komissio
hyväksyy viimeistään 25 päivänä marraskuuta 2004
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista kuultuaan
luettelon näistä aineosista tai aineista, jotka on sen
mukaisesti poistettava liitteestä III a, kunnes ilmoitettujen
tutkimusten lopulliset tulokset valmistuvat tai ainakin 25
päivään marraskuuta 2007 asti.
Sen estämättä, mitä toisessa alakohdassa säädetään,
liitettä III a voidaan muuttaa 20 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen annettua lausuntonsa elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen
perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 178/2002 (*) 29 artiklan perusteella.
Liitteessä III a olevan luettelon tulkinnasta voidaan tarvittaessa antaa teknisiä ohjeita 20 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.
(*) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se
on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1642/2003
(EUVL L 245, 29.9.2003, s. 4).”
2) Korvataan 19 artiklan toisessa kohdassa sanat ”neuvoston
päätöksellä 69/414/ETY perustetussa pysyvässä elintarvikekomiteassa” sanoilla ”asetuksella (EY) N:o 178/2002 perustetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä
pysyvässä komiteassa”.
3) Poistetaan alaviite ”EYVL L 291, 29.11.1969, s. 9.”
4) Korvataan 20 artiklan 1 kohdassa sanat ”pysyvä elintarvikekomitea” sanoilla ”elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä
käsittelevä pysyvä komitea”.
5) Poistetaan liitteen I nimikkeet ”kandeeratut hedelmät” ja
”vihannekset” sekä niiden määritelmät.
6) Lisätään direktiiviin liite III a, jonka teksti on tämän direktiivin liitteenä.

2 artikla
1. Jäsenvaltioiden on 25 päivään marraskuuta 2004
mennessä annettava tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset, jotka ovat tarpeen
— tämän direktiivin vaatimusten mukaisten tuotteiden
myynnin sallimiseksi 25 päivästä marraskuuta 2005,
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— sellaisten tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, myynnin kieltämiseksi 25 päivästä
marraskuuta 2005. Ennen tätä päivää markkinoille saatettuja tai merkinnöin varustettuja tuotteita, jotka eivät ole
tämän direktiivin vaatimusten mukaisia, voidaan pitää
kaupan varastojen loppumiseen saakka.

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

Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2003.

3 artikla

4 artikla

2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.

Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

P. COX

A. MARZANO

LIITE
”LIITE III a
6 artiklan 3 a, 10 ja 11 kohdassa tarkoitetut ainesosat ja aineet
Gluteenia sisältävät viljat eli vehnä, ruis, ohra, kaura, speltti, kamut-vilja tai niiden hybridikannat ja viljatuotteet
Äyriäiset ja äyriäistuotteet
Kananmunat ja munatuotteet
Kalat ja kalatuotteet
Maapähkinät ja maapähkinätuotteet
Soija ja soijatuotteet
Maito ja maitotuotteet (laktoosi mukaan lukien)
Pähkinät, eli manteli (Amygdalus communis L.), hasselpähkinä (Corylus avellana), saksanpähkinä (Juglans regia), cashewpähkinä (Anacardium occidentale), pekaanipähkinä (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), parapähkinä (Bertholletia excelsa), pistaasipähkinä (Pistacia vera), Macadamia nut ja Queensland nut (Macadamia ternifolia) ja pähkinätuotteet
Selleri ja sellerituotteet
Sinappi ja sinappituotteet
Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet
Rikkidioksidi ja sulfiitit, joiden pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 10 mg/litra SO2:na ilmaistuna.”

25.11.2003
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 17 päivänä marraskuuta 2003,
alueiden komitean espanjalaisen varajäsenen nimeämisestä
(2003/815/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,
ottaa huomioon Espanjan hallituksen ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen 2002/60/EY (1) alueiden komitean jäsenten
ja varajäsenten nimeämisestä.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka Adela BARRERO FLOREZin toimikauden
päätyttyä, mikä on annettu neuvostolle tiedoksi 27 päivänä lokakuuta 2003,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Nimetään Darío DÍAZ ALVAREZ, Director General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, Miembro Suplente, alueiden komitean varajäseneksi Adela BARRERO
FLOREZin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006 saakka.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. FRATTINI

(1) EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 17 päivänä marraskuuta 2003,
alueiden komitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä
(2003/816/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,
ottaa huomioon Saksan hallituksen ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen 2002/60/EY (1) alueiden komitean jäsenten
ja varajäsenten nimeämisestä.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varsinaisen jäsenen paikka Reinhold BOCKLETin erottua, mistä
neuvosto sai tiedon 6 päivänä marraskuuta 2003,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Nimetään alueiden komitean varsinaiseksi jäseneksi Eberhard SINNER, Staatsminister in der Bayerischen
Staatskanzlei für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen, Reinhold BOCKLETin tilalle tämän
jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. FRATTINI

(1) EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 17 päivänä marraskuuta 2003,
alueiden komitean saksalaisen varsinaisen jäsenen ja saksalaisen varajäsenen nimeämisestä
(2003/817/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,
ottaa huomioon Saksan hallituksen ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen 2002/60/EY (1) alueiden komitean jäsenten
ja varajäsenten nimeämisestä.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varsinaisen jäsenen paikka Erwin TEUFELin erottua, mikä on
annettu neuvostolle tiedoksi 10 päivänä marraskuuta 2003, sekä varajäsenen paikka sen seurauksena, että Peter STRAUBia on ehdotettu varsinaiseksi jäseneksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
a) Nimetään alueiden komitean varsinaiseksi jäseneksi:
Peter STRAUB
Erwin TEUFELin tilalle;
b) nimetään alueiden komitean varajäseneksi:
Erwin TEUFEL
Peter STRAUBin tilalle;
jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2006.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. FRATTINI

(1) EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 17 päivänä marraskuuta 2003,
alueiden komitean italialaisen jäsenen nimeämisestä
(2003/818/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,
ottaa huomioon Italian hallituksen ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto teki 22 päivänä tammikuuta 2002 päätöksen 2002/60/EY (1) alueiden komitean jäsenten
ja varajäsenten nimeämisestä.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut jäsenen paikka Diego VIERINin toimikauden päätyttyä, mikä on
annettu neuvostolle tiedoksi 11 päivänä marraskuuta 2003,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Nimetään Luciano CAVERI, Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Trasporti ed Affari Europei della
Regione Valle d'Aosta, alueiden komitean jäseneksi Diego VIERINin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli
25 päivään tammikuuta 2006 saakka.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. FRATTINI

(1) EYVL L 24, 26.1.2002, s. 38.
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KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 19 päivänä marraskuuta 2003,
toimenpiteistä, joilla kielletään tiettyjä ftalaatteja sisältävien, pehmeästä PVC:stä valmistettujen, alle
kolmivuotiaiden lasten suuhun pantavaksi tarkoitettujen lelujen ja lastentarvikkeiden markkinoille
saattaminen, tehdyn päätöksen 1999/815/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4295)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/819/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

N:o 793/93/EY (4) puitteissa. Edelleen on kuitenkin
jäljellä työtä, jotta joitakin jäljellä olevia vaikeuksia
voitettaisiin.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 29 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/59/ETY (1) ja
erityisesti sen 11(2) artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Komissio teki 7 päivänä joulukuuta 1999 direktiivin 92/
59/ETY 9 artiklan nojalla päätöksen 1999/815/EY (2),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä
2003/610/EY (3), jolla edellytetään jäsenvaltioiden
kieltävän yhtä tai useampaa seuraavista aineista: diisononyyliftalaattia (DINP), di(2-etyyliheksyyli)ftalaattia
(DEHP), dibutyyliftalaattia (DBP), di-isodekyyliftalaattia
(DIDP), di-n-oktyyliftalaattia (DNOP) ja butyylibentsyyliftalaattia (BBP) sisältävien, pehmeästä PVC:stä valmistettujen, alle kolmivuotiaiden lasten suuhun pantavaksi
tarkoitettujen lelujen ja lastentarvikkeiden markkinoille
saattaminen.
Päätöksen 1999/815/EY voimassaoloaika rajattiin direktiivin 92/59/ETY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti
kolmeen kuukauteen. Päätöksen voimassaoloajan piti
näin ollen päättyä 8 päivänä maaliskuuta 2000.
Kun päätös 1999/815/EY tehtiin, sen voimassaoloaikaa
katsottiin voitavan tarvittaessa pidentää. Päätöksen
1999/815/EY mukaisesti säädettyjen toimenpiteiden
voimassaoloaikaa pidennettiin useilla joka kerta kolmen
kuukauden jaksoksi. Päätöksen voimassaoloaika päättyy
nyt 20 päivänä marraskuuta 2003.
On tapahtunut edistystä koskien di(2-etyyliheksyyli)ftalaattien testimenetelmien validiointia sekä näiden ftalaattiestereiden laajaa riskinarviointia olemassa olevien
aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä
maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY)

(1) EYVL L 228, 11.8.1992, s. 24.
(2) EYVL L 315, 9.12.1999, s. 46.
(3) EUVL L 210, 20.8.2003, s. 35.

(5)

Syyt, jotka johtivat päätöksen 1999/815/EY ja sen
voimassaoloajan pidentämisen tekemiseen, ovat yhä
olemassa, ja kyseisten tuotteiden markkinoille saattamiseen liittyvä kielto on siksi pidettävä edelleen voimassa.

(6)

Jotkin jäsenvaltiot ovat panneet päätöksen 1999/815/EY
20 päivään marraskuuta 2003 asti sovellettavilla toimenpiteillä. Siksi on tarpeen varmistaa, että näiden toimenpiteiden voimassaoloaikaa pidennetään.

(7)

Päätöksen 1999/815/EY voimassaoloaikaa on tämän
vuoksi pidennettävä, jotta varmistetaan, että kyseisessä
päätöksessä säädetty kielto pysyy voimassa kaikissa
jäsenvaltioissa.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kiireellisiä
tuoteturvallisuusasioita käsittelevän komitean lausunnon
mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 1999/815/EY 5 artiklassa sanat ”20
päivään marraskuuta 2003” sanoilla ”20 päivään helmikuuta
2004”.

2 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän päätöksen noudattamisen
vaatimat toimenpiteet kymmenen päivän kuluessa siitä, kun
päätöksestä on ilmoitettu. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle välittömästi.
(4) EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.
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3 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

25.11.2003
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 20 päivänä marraskuuta 2003,
kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin, 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta
2003 sovellettavista korjauskertoimista
(2003/820/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat
henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuhun henkilöstöön
sovellettavat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu
neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) ja
viimeksi muutettu asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 2265/
2002 (2), sekä erityisesti näiden henkilöstösääntöjen liitteessä X
olevan 13 artiklan toisen kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvoston asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 1338/
2003 (3) on vahvistettu henkilöstösääntöjen liitteessä X
olevan 13 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti 1
päivästä tammikuuta 2003 kolmansiin maihin osoitetuille virkamiehille heidän asemamaansa valuuttana
maksettaviin palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet.

(2)

Viime kuukausien aikana komission on tehnyt useita
mukautuksia
kyseisiin
korjauskertoimiin (4)
henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen
kohdan mukaisesti.

(3)

Olisi mukautettava 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä
maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta 2003 tiettyjä kyseisistä
korjauskertoimista, koska, ottaen huomioon komission
käytössä olevat tilastotiedot, joidenkin kolmansien

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

EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.
EYVL L 347, 20.12.2002, s. 1.
EUVL L 189, 29.7.2003, s. 1.
EUVL L 152, 20.6.2003, s. 84.

maiden elinkustannuksissa tapahtunut muutos, joka on
määritetty korjauskertoimen ja asianomaisen valuuttakurssin mukaisesti, on osoittautunut olevan suurempi
kuin viisi prosenttia edellisen vahvistukseen tai mukauttamiseen verrattuna,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Kolmansiin maihin osoitetuille virkamiehille kyseisen asemamaan valuuttana maksettaviin palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet vahvistetaan 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä
maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1
päivästä kesäkuuta 2003 alkaen liitteen mukaisesti.
Näiden palkkojen maksamisessa käytettävät vaihtokurssit ovat
samat kuin Euroopan yhteisöjen yleistä talousarviota toteutettaessa sovellettavat vaihtokurssit sen kuukauden osalta, joka
edeltää ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua päivämäärää.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2003.
Komission puolesta
Christopher PATTEN

Komission jäsen
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LIITE

Asemamaa

Korjauskerroin
helmikuu 2003

Haiti

72,0

Papua-Uusi-Guinea

68,7

Tšekki

80,2

Turkki

83,8

Asemamaa

Angola

Korjauskerroin
maaliskuu 2003

115,7

Haiti

70,1

Asemamaa

Angola

Korjauskerroin
huhtikuu 2003

114,1

Dominikaaninen tasavalta

57,8

Haiti

66,8

Kongon demokraattinen tasavalta

139,4

Sierra Leone

81,4

Venezuela

67,0

Asemamaa

Angola

Korjauskerroin
toukokuu 2003

117,8

Haiti

74,8

Asemamaa

Korjauskerroin kesäkuu
2003

Angola

116,4

Bulgaria

72,2

Etiopia

73,7

Gambia

39,5

Haiti

81,3

Kongon demokraattinen tasavalta

143,9

Malawi

85,5

Paraguay

59,7

Uruguay

61,8

Venezuela

70,3
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 21 päivänä marraskuuta 2003,
henkilötietojen suojan riittävästä tasosta Guernseyssä
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4309)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/821/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

syyttä, lukuun ottamatta kansainvälisiä suhteita ja
puolustusta, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan
hallituksen vastuulla. Guernseytä olisi pidettävä direktiivissä tarkoitettuna kolmantena maana.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä
lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 95/46/EY (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 6 kohdan,

(6)

Yhdistynyt kuningaskunta on ratifioinut Euroopan
neuvoston yleissopimuksen yksilöiden suojelusta
henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä (Yleissopimus n:o 108), ja elokuusta 1987 alkaen ratifiointi
ulotettiin koskemaan Guernseytä.

(7)

Guernseyn henkilötietojen suojaa koskevat direktiivin
95/46/EY normeihin perustuvat oikeusnormit on
annettu Guernseyn tietosuojalaissa Data Protection (Bailiwick of Guernsey) Law 2001, joka tuli voimaan 1
päivänä elokuuta 2002.

(8)

Guernseyssä on vuonna 2002 annettu lisäksi 16 säädöstä
(orders), jotka koskevat tietojen saantia, arkaluontoisten
tietojen käsittelyä ja tietosuojaviranomaiselle ilmoittamista käsittäviä aiheita. Näillä säädöksillä täydennetään
lakia.

(9)

Guernseyssä sovellettaviin oikeusnormeihin sisältyvät
kaikki perusperiaatteet, joita tarvitaan sen toteamiseksi,
että luonnollisten henkilöiden suojelun taso on riittävä.
Normien soveltaminen on taattu muutoksenhakukeinoin
ja riippumattomalla valvonnalla, jota suorittavat viranomaiset, kuten tietosuojavaltuutettu, joilla on valtuudet
tutkia asioita ja puuttua niihin.

(10)

Näin ollen on katsottava, että Guernsey tarjoaa direktiivissä 95/46/EY säädetyn henkilötietojen suojan riittävän
tason.

(11)

Avoimuuden takaamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset pystyvät
takaamaan rekisteröidyille tietosuojan näiden henkilötietojen käsittelyn osalta, on tarpeen nimetä ne poikkeusolosuhteet, joissa tiettyjen tiedonsiirtojen keskeyttäminen
voi olla perusteltua siitä huolimatta, että tietosuojan taso
on todettu riittäväksi.

on kuullut yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä
tutkivaa työryhmää (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivin 95/46/EY mukaan jäsenvaltioiden on
säädettävä siitä, että henkilötietoja voidaan siirtää
kolmanteen maahan vain, jos kyseisessä kolmannessa
maassa turvataan tietosuojan riittävä taso ja jos direktiivin muiden säännösten täytäntöönpanemiseksi annettuja jäsenvaltioiden lakeja noudatetaan ennen tietojen
siirtämistä.

(2)

Komissio voi todeta, että kolmas maa turvaa tietosuojan
riittävän tason. Henkilötietoja voidaan tässä tapauksessa
siirtää jäsenvaltioista ilman lisätakeita.

(3)

Direktiivin 95/46/EY mukaisesti tietosuojan taso olisi
arvioitava kaikkien tiettyyn siirtoon tai siirtojen ryhmään
liittyvien olosuhteiden osalta ja ottaen erityisesti
huomioon eräät siirron kannalta olennaiset direktiivin
25 artiklan 2 kohdassa luetellut tekijät.

(4)

(5)

Koska kolmannet maat suhtautuvat eri tavoin tietosuojaan, tietosuojan riittävyyden arviointi olisi suoritettava
ja kaikki direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohtaan
perustuvat päätökset olisi tehtävä ja pantava täytäntöön
tavalla, joka ei mielivaltaisesti tai epäoikeudenmukaisesti
syrji mitään kolmatta maata tai tee eroa niiden välillä,
jos niissä vallitsevat samanlaiset olosuhteet, tai muodosta
peiteltyä kaupan estettä, kun otetaan huomioon yhteisön
nykyiset kansainväliset sitoumukset.
Guernseyn hallintoalue (Bailiwick of Guernsey) on
Englannin alusmaa (se ei ole osa Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä liioin siirtomaa), joka nauttii täyttä itsenäi-

(1) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) Työryhmän 13. kesäkuuta 2003 hyväksymä lausunto 5/2003
henkilötietojen suojan tasosta Guernseyssä, saatavana osoitteesta:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/workingroup/
wp2003/wpdocs03_en.htm.
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Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin
95/46/EY 31 artiklan 1 kohdassa perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 2 kohdan soveltamisen osalta
Guernseyn katsotaan tarjoavan suojan riittävän tason yhteisöstä
siirrettäville henkilötiedoille.
2 artikla
Tämä päätös koskee Guernseyssä tarjotun tietosuojan riittävyyttä suhteessa direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 1 kohdan
vaatimusten täyttymiseen, eikä sillä ole vaikutusta direktiivin
muiden, henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioissa koskevien
säännösten täytäntöönpanemiseksi vahvistettujen ehtojen tai
rajoitusten soveltamiseen.
3 artikla
1.
Rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että muiden säännösten kuin direktiivin 95/46/EY 25
artiklan noudattamiseksi annettuja kansallisia säännöksiä
noudatetaan, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat
käyttää nykyisiä toimivaltuuksiaan keskeyttääkseen Guernseyssä
olevalle vastaanottajalle suunnatun tietojen siirron suojellakseen
yksityishenkilöitä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta
tapauksissa, joissa
a) toimivaltainen Guernseyn viranomainen on todennut, että
vastaanottaja ei noudata sovellettavia tietosuojavaatimuksia;
tai
b) on erittäin todennäköistä, että tietosuojavaatimuksia ei
noudateta; tai on perusteltua aihetta olettaa, että toimivaltainen Guernseyn viranomainen ei parhaillaan tai jatkossa
viipymättä toteuta vaadittavia toimenpiteitä asian ratkaisemiseksi; tai tiedonsiirron jatkaminen aiheuttaisi vakavan
vaaran rekisteröidylle ja jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat olosuhteisiin nähden kohtuullisessa määrin
pyrkineet antamaan Guernseyyn sijoittuneelle tietojenkäsittelystä vastaavalle osapuolelle ilmoituksen ja tilaisuuden
vastata siihen.
2.
Keskeytys lakkaa heti, kun tietosuojavaatimusten noudattaminen on varmistettu ja tästä on ilmoitettu asianomaisten
jäsenvaltioiden toimivaltaiselle viranomaiselle.

25.11.2003
4 artikla

1. Jäsenvaltiot ilmoittavat viipymättä komissiolle 3 artiklan
nojalla toteutetuista toimenpiteistä.
2. Jäsenvaltiot ja komissio tiedottavat toisilleen tapauksista,
joissa tietosuojavaatimusten noudattamisesta Guernseyssä
vastuussa olevat elimet eivät pysty varmistamaan periaatteiden
noudattamista.
3. Jos 3 artiklan sekä tämän artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla
saadut tiedot osoittavat, että jokin tietosuojavaatimusten
noudattamisesta Guernseyssä vastuussa oleva elin ei tosiasiallisesti hoida tehtäväänsä, komissio tiedottaa asiasta Guernseyn
toimivaltaiselle viranomaiselle ja tarvittaessa esittää direktiivin
95/46/EY 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn
mukaisesti ehdotuksia toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on
peruuttaa tämä päätös tai lykätä sen soveltamista tai rajoittaa
sen soveltamisalaa.
5 artikla
Komissio seuraa tämän päätöksen soveltamista ja toimittaa
direktiivin 95/46/EY 31 artiklan nojalla perustetulle komitealle
kaikki asiaankuuluvat huomiot, mukaan luettuna kaikki seikat,
jotka voivat vaikuttaa tämän päätöksen 1 artiklan mukaiseen
arvioon, jonka mukaan tietosuojan taso Guernseyssä on direktiivin 95/46/EY 25 artiklan mukaisessa merkityksessä riittävä,
sekä kaikki todisteet päätöksen syrjivästä soveltamisesta.
6 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tämän päätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään neljän
kuukauden kuluttua siitä, kun päätös on annettu tiedoksi.
7 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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