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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2228/2003,
annettu 22 päivänä joulukuuta 2003,
Venäjältä peräisin olevan virtsa-aineen (urean) tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden
välivaiheen osittaisen tarkastelun lopettamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

3. Tutkimus

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan
yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta
22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11
artiklan 3 kohdan,

(4)

Komissio antoi menettelyn aloittamisen virallisesti
tiedoksi tuojille, käyttäjille, joita asian tiedettiin
koskevan, ja niiden järjestöille, sekä asianomaisen viejämaan edustajille ja yhteisön tuottajille. Asianomaisille
osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää saada tulla kuulluiksi tarkastelun vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(5)

Yksi yhteisön tuottajien järjestö, yksi tuojien järjestö,
kaksi käyttäjien järjestöä, yksi käyttäjä ja kymmentä
Italian tuojaa, kauppiasta ja käyttäjää edustava yritys esittivät näkökantansa kirjallisesti. Kaikille osapuolille, jotka
olivat sitä määräajan kuluessa pyytäneet ja osoittaneet,
että niiden kuulemiseen oli olemassa erityisiä syitä,
annettiin mahdollisuus tulla kuulluiksi.

(6)

Komissio hankki ja tarkasti kaikki voimassa olevien
toimenpiteiden asianmukaisuuden määrittämistä varten
tarpeellisina pitämänsä tiedot.

ottaa huomioon komission ehdotuksen, joka on tehty komission kuultua neuvoa-antavaa komiteaa,
sekä katsoo seuraavaa:
A. MENETTELY

1. Voimassa olevat toimenpiteet
(1)

Lopullisen
polkumyyntitullin
käyttöönottamisesta
Venäjältä peräisin olevan virtsa-aineen tuonnissa säädettiin 10 päivänä toukokuuta 2001 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 901/2001 (2). Tullia sovelletaan
vähimmäistuontihintaan
perustuvana
muuttuvana
tullina.
2. Vireillepano

(2)

(3)

Komissio ilmoitti 13 päivänä kesäkuuta 2002 Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (3),
jäljempänä ’tarkastelun vireillepanoa koskeva ilmoitus’,
panevansa perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla
vireille Venäjältä peräisin olevan virtsa-aineen tuontiin
sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun.
Tarkastelu pantiin vireille komission aloitteesta sovellettavan toimenpiteen muodon, joka on tällä hetkellä
vähimmäistuontihinta, asianmukaisuuden tutkimiseksi,
koska siinä ei tehdä eroa etuyhteydessä oleville osapuolille ja muille osapuolille suuntautuvan myynnin välillä
eikä yhteisöön suuntautuvan ensimmäisen ja sitä seuraavien myyntitapahtumien välillä, ja on ilmeistä, että tämä
saattaa aiheuttaa soveltamisongelmia. Näin ollen
vaikuttaa siltä, ettei voimassa oleva toimenpide ollut
riittävä vastapaino vahinkoa aiheuttavalle polkumyynnille.

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1972/2002 (EYVL L 305,
7.11.2002, s. 1).
(2) EYVL L 127, 9.5.2001, s. 11.
(3) EYVL C 140, 13.6.2002, s. 5.

B. TUTKIMUKSEN PÄÄTELMÄT
(7)

Välivaiheen tarkastelu pantiin vireille, koska tullin kiertämisen riski oli tarpeen välttää. Tällainen tullin kiertäminen voi tapahtua erilaisissa olosuhteissa. Vähimmäistuontihinnan käyttöön ottavien toimenpiteiden kohteena
olevat viejät voisivat yhteisöön suuntautuvassa viennissään mahdollisesti laskuttaa vähimmäistuontihintaa
korkeamman hinnan ja hyvittää sen tulli-ilmoituksen
tekemisen jälkeen tuojien kanssa tehtävällä sopimuksella.
Tämä voi tehdä vähimmäistuontihinnasta tehottoman,
koska se saattaa merkitä sitä, että asianomaista tuotetta
tuodaan yhteisöön edelleen vähimmäistuontihintaa alempaan hintaan. Tämä saattaa johtaa sellaiseen
myöhempään jälleenmyyntihintaan yhteisössä, joka estää
toimenpiteen aiotun vaikutuksen saavuttamisen eli polkumyynnin vahingollisen vaikutuksen poistamisen. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätelmissä vuoden
2000 vuosikertomuksessa (4) korostettiin hintakeinottelun huomattavaa vaaraa, kun tullit ovat vähimmäistuontihinnan muodossa. Ongelma pyrittiin ratkaisemaan
korvaamalla vähimmäistuontihinta arvotullilla.

(4) EYVL C 359, 15.12.2001, s. 1, 1.31 ja 1.35 kappale.

L 339/2
(8)

(9)
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Vaikka arvotullin katsotaan yleensä soveltuvan
paremmin hintakeinottelun välttämiseen, hintakeinottelun vaaran todettiin olevan tässä erityistapauksessa
erittäin pieni, koska tuontihinnat ovat itse asiassa yleensä
olleet
yhtämittaisesti
vähimmäistuontihintoja
korkeammat jo pidemmän aikaa. Tämän vuoksi viejillä
ei ole mitään syytä turvautua johdanto-osan 7 kappaleessa tarkoitettuun hintakeinotteluun säilyttääkseen
kilpailukykynsä. Tämä kävi ilmi myös asianomaisten
osapuolten, lukuun ottamatta yhteisön tuottajien
järjestöä, esittämissä huomautuksissa, joissa todettiin,
että toimenpiteen muotoa ei ole syytä muuttaa.
Yhteisön tuottajien järjestön mielestä erityistulli soveltuisi paremmin hintakeinottelun vaaran torjumiseen. Sen
mielestä myös arvotulli olisi tehokkaampi kuin vähimmäistuontihinta. Todettiin kuitenkin, että käsiteltävänä
olevan tapauksen erityisen luonteen vuoksi hintakeinottelun vaara on hyvin pieni. Jos virtsa-ainemarkkinoiden
tilanne kuitenkin muuttuu ja komissiolle esitetään
näyttöä, että tämä muutos lisää hintakeinottelun vaaraa,
asianmukaisiin toimiin voidaan ryhtyä. Komissio tulee
kiinnittämään erityistä huomiota Venäjältä peräisin
olevan virtsa-aineen tuontihintoihin, ja myös tulliviranomaisia pyydetään kiinnittämään huomiota tähän seikkaan.

(10)

24.12.2003

Tämän vuoksi päätellään, että kyseessä olevan tapauksen
erityisen luonteen vuoksi ei tällä hetkellä ole mitään
syytä muuttaa Venäjältä peräisin olevaa virtsa-ainetta
koskevan toimenpiteen muotoa ja että käynnissä oleva
välivaiheen osittainen tarkastelu olisi päätettävä
tekemättä muutoksia asetuksella (EY) N:o 901/2001
käyttöönotettuihin polkumyyntitoimenpiteisiin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Päätetään asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 3 kohdan
nojalla vireille pantu Venäjältä peräisin olevan virtsa-aineen
tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden välivaiheen
osittainen tarkastelu muuttamatta voimassa olevaa polkumyyntitullia.
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 22 päivänä joulukuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. MATTEOLI

24.12.2003
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2229/2003,
annettu 22 päivänä joulukuuta 2003,
lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Venäjältä peräisin olevan piimetallin tuonnissa
ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(5)

Kaikille osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisten polkumyyntitullien käyttöönottoa ja
väliaikaisten tullien vakuutena olevien määrien lopullista
kantamista. Niille myönnettiin myös määräaika, jonka
kuluessa ne voivat esittää huomautuksia ilmoituksen
antamisen jälkeen.

(6)

Asianomaisten osapuolten suulliset ja kirjalliset huomautukset otettiin huomioon ja lopullisia päätelmiä muutettiin tarvittaessa.

(7)

Komissio jatkoi lopullisia päätelmiä varten tarpeellisiksi
katsomiensa tietojen hankkimista.

(8)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 7
kappaleessa mainittujen yritysten tiloihin tehtyjen tarkastuskäyntien lisäksi väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen seuraavien yhteisön käyttäjien tiloihin
tehtiin tarkastus paikalla:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan
yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta
22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9
artiklan,
ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on antanut
neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,
sekä katsoo seuraavaa:
1. Menettely

1.1 V ä li a i kai se t toi me npi te e t
(1)

Komissio otti asetuksella (EY) N:o 1235/2003 (2),
jäljempänä ’väliaikaista tullia koskeva asetus’, käyttöön
väliaikaiset toimenpiteet Venäjältä peräisin olevan piimetallin tuonnissa. Toimenpiteet otettiin käyttöön 24,0—
25,2 prosentin suuruisena arvotullina.

(2)

Polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi 1
päivän lokakuuta 2001 ja 30 päivän syyskuuta 2002
välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’.
Vahinkoanalyysiä koskevassa tutkimuksessa kehityssuuntausten tarkastelu kattoi 1 päivän tammikuuta 1998 ja
tutkimusajanjakson päättymisajankohdan välisen ajan,
jäljempänä ’tarkastelujakso’.

— GE Bayer Silicones, Leverkusen, Saksa;
— Raffinera Metalli Capra SA, Brescia, Italia;
— Vedani Carlo Metalli SpA, Milano, Italia.

1.2 Mu ut v oi massa ole v at t oi me npi te e t
(3)

Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin
olevan piimetallin tuonnissa on tällä hetkellä voimassa
polkumyyntitullit, jotka kannetaan 49 prosentin suuruisena arvotullina. (3) Näitä toimenpiteitä koskeva perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukainen tarkastelu (4)
on käynnissä.
1.3 M e ne t te ly n j a tko

(4)

2. Tarkasteltavana oleva tuote ja samankaltainen tuote

2.1 T a r ka ste ltav ana ole v a tu ote
2.1.1 Vientiä harjoittavien tuottajien esittämät huomautukset

(9)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 9
kappaleen määritelmän mukaan tarkasteltavana oleva
tuote on tällä hetkellä CN-koodiin 2804 69 00 luokiteltava piimetalli. Eräät viejät pohtivat, kuuluuko piimetallin tuotannossa suodattamalla saatavan silikan sivutuote silikajauhe tämän menettelyn soveltamisalaan.

(10)

Silikajauhe ei vastaa väliaikaista tullia koskevan
asetuksen johdanto-osan 9 ja 10 kappaleessa annettua
tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmää, koska se on
pelkkä piimetallin tuotannossa syntyvä jauhemainen
sivutuote, jota käytetään betonin lisäaineena. Näin ollen
vahvistetaan, että kyseinen CN-koodiin ex 2811 22 00
luokiteltava tuote ei kuulu tämän menettelyn soveltamisalaan.

Väliaikaisten polkumyyntitullien käyttöönoton jälkeen
osapuolille ilmoitettiin ne tosiasiat ja huomiot, joihin
väliaikaista tullia koskeva asetus perustuu. Jotkin
osapuolet esittivät kirjallisia huomautuksia. Komissio
tarjosi mahdollisuuden tulla kuulluiksi sitä pyytäneille
osapuolille.

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1972/2002 (EYVL L
305, 7.11.2002, s. 1).
2
( ) EUVL L 173, 11.7.2003, s. 14.
(3) Neuvoston asetus (EY) N:o 2496/97, annettu 11 päivänä joulukuuta
1987 lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan piimetallin tuonnissa (EYVL L 345,
16.12.1997, s. 1).
4
( ) EYVL C 246, 12.10.2002, s. 9.

L 339/4
(11)
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Eräs vientiä harjoittava venäläinen tuottaja kyseenalaisti
tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmän väittämällä,
että asianomaiseen CN-koodiin luokiteltavaa piimetallia
on itse asiassa kahta eri tyyppiä, joista toinen on tarkoitettu metallurgian ja toinen kemian teollisuuden
käyttöön. Väitteensä tueksi kyseinen venäläistuottaja
esitti, että piimetallin kahden laatuluokan kemialliset
koostumukset eroavat merkittävästi toisistaan hivenainepitoisuutensa perusteella ja että luokilla on eri käyttötarkoitus; että käyttäjiä on kahdenlaisia ja että ne eivät
kilpaile keskenään; ja että laatuluokkien keskinäinen
korvattavuus ei ole mainittava.

(15)

(13)

Tutkimuksessa ilmeni, että piimetallista valmistetaan eri
laatuluokkia ja että Euroopan unionin markkinoilla tutkimusajanjaksolla myydyn, niin yhteisön tuotannonalan
tuottaman kuin Venäjältä tuodunkin piimetallin piipitoisuus oli yli 95 painoprosenttia. Piimetallin laatuluokka
määräytyy ensisijaisesti piin ja toissijaisesti muiden
aineiden, erityisesti raudan ja kalsiumin, pitoisuuden
perusteella. Erityiskäyttäjille, varsinkin kemian teollisuudelle, muiden hivenaineiden osuus ratkaisee sen, soveltuuko piimetalli aiottuun käyttötarkoitukseen. Yleensä
piimetalli valmistetaan erityiskäyttäjiä varten näiden
omien vaatimusten mukaisesti ja ostoa edeltää aina
pitkällinen käyttäjän itsensä tekemä varmennus. Mutta
vaikka hivenainepitoisuudet ovatkin tärkeitä kemian teollisuudelle, se ei kuitenkaan riitä perusteeksi päätellä, että
kyseessä olisi metallurgian käyttämästä piimetallista erillinen tuote.

Lisäksi esitettiin näyttöä siitä, että korkealaatuisempaa
piimetallia ei myyty yksinomaan kemianteollisuudelle ja
että kemianteollisuus osti myös heikkolaatuisempaa nk.
metallurgista piimetallia. Yleisessä tiedossa on myös se,
että laatuvaatimuksiltaan vaatimattomammat käyttäjät,
erityisesti ”toissijaiset” metallurgian alan käyttäjät, voivat
tarvittaessa käyttää korkealaatuisempaa piimetallia. Niille
ratkaiseva tekijä on hinta, koska ne eivät ole valmiita
maksamaan lisähintaa piimetallista, jonka laatu on niiden
vaatimuksia korkeampi.

Myös osa käyttäjistä kyseenalaisti tarkasteltavana olevan
tuotteen alustavan määritelmän. Esitetyt näkökannat
olivat hyvin samansuuntaisia vientiä harjoittavien tuottajien, erityisesti metallurgian alan käyttäjien, esittämien
näkemysten kanssa. Kaikki metallurgian alan käyttäjät
väittivät, että tuotetta on kolmea lajia: kemian teollisuuden käyttämä piimetalli, metallurgian alan käyttämä
heikkolaatuisempi piimetalli ja näiden kahden väliin
sijoittuva vakiolaatu. Kaikki kuitenkin tunnustivat
voivansa käyttää mitä tahansa laatuluokkaa tuotannossaan, vaikka ne hintasyistä suosivatkin heikkolaatuisempaa piimetallia. Metallurgian alan käyttäjien järjestö
esitti samansisältöisiä huomautuksia.

Yhteisön tuotannonala tuki alustavaa päätelmää, jonka
mukaan kaikki väliaikaista tullia koskevan asetuksen
johdanto-osan 9 ja 10 kappaleessa esitetyn määritelmän
mukaiset piimetallin laatuluokat on katsottava tarkasteltavana olevaksi tuotteeksi. Yhteisön tuottajat huomauttivat lisäksi, että monet esitetyistä väitteistä eivät koskeneet tarkasteltavana olevan vaan samankaltaisen tuotteen
määritelmää ja että vientiä harjoittavat tuottajat sotkivat
nämä käsitteet keskenään.

2.1.4 Tarkasteltavana olevaa tuotetta koskevat päätelmät
(17)

Piimetalli on tuote, josta valmistetaan eri laatuluokkia,
jotka määräytyvät ensisijaisesti raudan, toissijaisesti
kalsiumin ja kolmanneksi muiden hivenaineiden pitoisuuksien perusteella. Euroopan unionissa ja Venäjällä
käytössä oleva valokaariuuneissa tapahtuva tuotantoprosessi on pääpiirteissään sama.

(18)

Euroopan unionin markkinoilla on kaksi pääasiallista
käyttäjäryhmää: etupäässä silikoneja valmistava kemian
teollisuus ja alumiinia valmistava metallurgian teollisuus.
Metallurgian alan käyttäjät voidaan jakaa edelleen
primaarialumiinin ja sekundaarialumiinin uusioalumiinin) tuottajiin. Kaikki alan käyttämä piimetalli sisältää
kuitenkin vähintään 95 painoprosenttia piitä, tyypillisesti
piipitoisuus on 98 tai 99 prosenttia.

(19)

Piimetallista on eritelty kolme laatuluokkaa — korkea,
vakio ja heikko — piimetallin sisältämän raudan ja
kalsiumin osuuksien perusteella. Tutkimuksessa selvisi,
että laatuluokkien käytössä on jonkin verran päällekkäisyyttä eri käyttäjäryhmien keskuudessa. Yleisesti tunnustetaan, ettei ole olemassa sellaisia fysikaalisia, kemiallisia
ja teknisiä ominaisuuksia, jotka estäisivät uusioalumiinin
tuottajia käyttämästä mitä tahansa piimetallin laatuluokkaa tai primaarialumiinin tuottajia käyttämästä
vakio- tai korkealaatuista piimetallia. Keskinäinen korvattavuus ei toimi yhtä hyvin toiseen suuntaan, vaikka
onkin esitetty näyttöä siitä, että kemianteollisuus on
valmis käyttämään vakio- tai heikkolaatuista piimetallia.
Eri laatuluokkien hinta määrää yleensä sen, mitä laatua
mikin käyttäjäryhmä käyttää.

(20)

Tutkimuksessa ilmeni edellä mainitun mukaisesti, että
kaikilla piimetalliluokilla on niiden sisältämien muiden
kemiallisten aineiden pitoisuuseroista huolimatta samat
fysikaaliset, kemialliset ja tekniset ominaisuudet. Vaikka
piimetallia voidaankin käyttää eri käyttötarkoituksiin,
tutkimuksen mukaan eri laatuluokkien ja eri käyttötarkoitusten välillä vallitsi eriasteinen korvattavuus.

2.1.2 Käyttäjien esittämät huomautukset

(14)

Eräs kemianteollisuuden käyttäjä kommentoi tarkasteltavana olevaa tuotetta vahvistamalla, että sen hankkima
piimetalli valmistetaan sen omien vaatimusten mukaisesti ja että piimetallin sisältämät hivenaineet ovat sen
kannalta tärkein tekijä.

2.1.3 Yhteisön tuotannonalan esittämät huomautukset
(16)

(12)
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3. Polkumyynti

Näin ollen väliaikaista tullia koskevan asetuksen
johdanto-osan 9 ja 10 kappaleessa esitetyt päätelmät
vahvistetaan lopullisesti.

3.1 N o r ma a l i a r v o

(26)

Koska asiassa ei ole esitetty huomautuksia, väliaikaista
tullia koskevan asetuksen 15—18 kappale markkinatalouskohtelusta vahvistetaan

(27)

Kaikki vientiä harjoittavat tuottajat väittivät, että alustavassa tutkimuksessa käytettyä sähkön hintaa pitäisi
muuttaa. Ne korostivat sitä, että niiden pääasiallinen
sähköntoimittaja on yhtiö, jonka osake-enemmistö on
yksityisomistuksessa ja jonka veloittama alhainen hinta
selittyy yhtiön vesivoimalaitoskompleksilla, joka on
maailman suurin, eli sillä on luontainen suhteellinen etu.
Asian tutkintaa jatkettiin, mutta koska sähkön hintoja
säännellään Venäjällä ja koska kyseisen sähköntoimittajan velvoittama hinta oli erittäin alhainen jopa muihin
vesivoimalla sähköä tuottaviin toimittajiin vertailumaassa
Norjassa ja myöskin Kanadassa verrattuna, väite päätettiin hylätä ja siis vahvistaa alustava päätös käyttää toisen
venäläisen sähköntoimittajan veloittamaa sähkön hintaa.
Kyseisen hinnan todettiin vastaavan edustavien
sähköntuottajien alhaisinta hintaa yhteisössä.

(28)

Koska asiassa ei esitetty muita huomautuksia, väliaikaista
tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 19—26 kappaleen päätelmät normaaliarvon määrittämisestä vahvistetaan.

2.2 S a mankaltai ne n tu ote

(22)

Analyysin johdosta todettiin, että väliaikaista tullia
koskevan asetuksen johdanto-osan 14 kappaleessa mainittu tuotteen valvontakoodiin (PCN-koodi) liittyvä väite
koski Venäjältä peräisin olevan piimetallin ja yhteisössä
tuotetun piimetallin välistä hintavertailua ja vastaavaa
vahingon korjaavaa tasoa. Erot hinnoissa, laadussa ja
käyttötarkoituksissa eivät välttämättä tarkoita sitä, että
tuotteet eivät olisi samankaltaisia. Tässä yhteydessä
merkityksellistä on se, onko kyseisillä tuoteluokilla samat
fysikaaliset ja kemialliset perusominaisuudet ja samat
peruskäyttötarkoitukset. Edellä mainitut erot otetaan
huomioon vientihintaa ja normaaliarvoa verrattaessa ja
esimerkiksi hinnan alittavuutta ja vahingon korjaavaa
tasoa määritettäessä.

(23)

Eräs vientiä harjoittava venäläinen tuottaja viittasi tällä
hetkellä voimassa oleviin polkumyyntitoimenpiteisiin,
joita sovelletaan Kiinasta peräisin olevan piimetallin
tuonnissa (ks. johdanto-osan 3 kappale). Kyseinen tuottaja viittasi erityisesti neuvoston asetuksen (EY) N:o
2496/97 johdanto-osan 55 kappaleeseen, jonka mukaan
”Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan piimetallin laatu
ei ole eurooppalaisen tai kiinalaisen piimetallin laadun
kanssa vertailukelpoinen”.

(24)

(25)

Vastauksena huomautettakoon, että toteamus esitettiin
yli viisi vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa ja perustui
sen yhteydessä toimitettuihin tietoihin ja että sitä ei
vahvisteta nyt käsillä olevassa tutkimuksessa. Lisäksi
huomautetaan, että edellä mainitun asetuksen johdantoosan 55 kappaleessa käsitellään yksinomaan syyyhteyttä. Sanamuodosta käy selvästi ilmi, että tarkasteltavana oleva tuote samoin kuin samankaltainen tuote —
oli se sitten Kiinasta, Venäjältä, Euroopan unionista tai
vertailumaa Norjasta — on piimetalli. Tämä piimetalli
muodostaa yhden samankaltaisen tuotteen perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan määritelmän mukaisesti. Sitä
paitsi jos erimaalaisten tuottajien piimetallissa on
laatueroja, niiden huomioon ottamiseksi asianmukaisella
tavalla voidaan tehdä oikaisuja. Lisäksi huomautetaan,
että Venäjältä yhteisöön viedyissä piimetalliluokissa oli
laatueroja.

Tutkimuksen päätelmien ja edellä esitetyn perusteella
voidaan vahvistaa, että Venäjällä tuotetulla, sen kotimarkkinoilla myydyllä ja yhteisöön viedyllä piimetallilla,
vertailumaan kotimarkkinoilla myydyllä piimetallilla sekä
yhteisön tuotannonalan valmistamalla ja yhteisössä
myymällä piimetallilla on samat fysikaaliset ja kemialliset
perusominaisuudet. Näin ollen päätellään, että kaikki
piimetalliluokat muodostavat yhden tuoteperheen ja ne
katsotaan perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuksi samankaltaiseksi tuotteeksi.

3.2 V i e nt i h i nt a

(29)

Kaikki vientiä harjoittavat tuottajat väittivät, että tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön myyvät, Venäjän
ulkopuolella sijaitsevat yritykset ovat etuyhteydessä
olevia osapuolia ja että näitä yrityksiä pitäisi kohdella
Venäjällä sijaitsevien yritysten kanssa yhtenä liiketoimintayksikkönä. Ne väittivät edelleen, että käytetyn vientihinnan pitäisi tästä syystä olla hinta, jonka nämä etuyhteydessä olevat yritykset veloittivat ensimmäiseltä riippumattomalta asiakkaalta yhteisössä.

(30)

Yhteisössä (Yhdistyneessä kuningaskunnassa) sijaitsevan
tuojan tapauksessa ei esitetty uutta näyttöä siitä, että se
olisi etuyhteydessä vientiä harjoittavaan tuottajaan. Tästä
syystä väite hylättiin ja pitäydyttiin alustavassa tavassa
määrittää vientihinta kyseiseltä tuojalta veloitetun myyntihinnan perusteella.

(31)

Sveitsissä sijaitsevan tuojan tiloihin tehtiin väliaikaisen
toimenpiteen käyttöönoton jälkeen tarkastus, jonka
yhteydessä yrityksen todettiin todellakin olevan etuyhteydessä vientiä harjoittavaan tuottajaan. Tämän tuojan
kautta tapahtuvan myynnin vientihinta määritettiin tästä
syystä sen hinnan perusteella, jonka se veloitti ensimmäiseltä riippumattomalta asiakkaalta yhteisössä.
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Brittiläisillä Neitsytsaarilla sijaitsevan tuojan tapauksessa
käytettävä vientihinta on perusasetuksen 2 artiklan 8
kohdan mukaisesti ”tosiasiallisesti maksettu tai maksettava hinta tuotteesta, joka on myyty vientiin viejämaasta
yhteisöön”. Toisin sanottuna tapauksissa, joissa
yhteisöön suuntautuvassa vientitapahtumassa on osallisena välittäjiä, merkityksellinen ei ole yhteisön asiakkaalta veloitettu lopullinen hinta (joka ei yleensä ole
vientiä harjoittavan tuottajan tiedossa), vaan hinta, jolla
tuote ”lähtee” viejämaasta. Tämä hinta saatetaan joutua
korvaamaan sittemmin veloitettavalla jälleenmyyntihinnalla erityisesti silloin, jos osapuolet ovat keskenään
etuyhteydessä. Rusal on toimittanut uusia tietoja, jotka
yhtiön mukaan todistavat etuyhteyden olemassaolon.
Analyysin tekijät kuitenkin katsoivat, ettei etuyhteyttä
todistettu ehdottomasti ja yksiselitteisesti. Rusalin ja Brittiläisillä Neitsytsaarilla sijaitsevan yrityksen välillä ei ole
suoraa osakkuutta, ja niiden rakenteet ovat monimutkaiset ja epäselvät. Yhtiön mukaan yhteys perustuu välilliseen osakkuuteen, mutta siitä ei esitetty todennettavissa
olevia asiakirjoja. Lisäksi Rusalin mukaan Brittiläisillä
Neitsytsaarilla sijaitseva yritys ei ole aktiivinen vietävien
tuotteiden myynnissä tai jakelussa vaan se on pelkkä
postilaatikkoyhtiö. Toisin sanottuna kyseessä ei varsinaisesti ole myynti kolmannen osapuolen välityksellä. Brittiläisillä Neitsytsaarilla sijaitseva yritys on pikemminkin
epäilyttävissä kirjanpidollisissa tarkoituksissa käytettävä
osoite. Kyseisen yrityksen todellista roolia ei pystytty
selvittämään eikä maksuliikennettä seuraamaan riittävällä
varmuudella. Tästä syystä päätettiin pitäytyä alustavassa
tavassa määrittää vientihinta Brittiläisillä Neitsytsaarilla
sijaitsevalta yritykseltä veloitetun myyntihinnan perusteella.
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3.4 Polkumyy nti ma r g i na ali t
(35)

Koska asiassa ei esitetty huomautuksia, polkumyyntimarginaali vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen
johdanto-osan 29 ja 30 kappaleessa esitetyllä tavalla.

(36)

Lopulliset polkumyyntimarginaalit prosentteina cif-tuontihinnasta yhteisön rajalla ilmaistuina ovat seuraavat:
Yritys

Polkumyyntimarginaali

OJSC "Bratsk Aluminium Plant" (RUSALyhtiö)

23,6 %

SKU LLC, Sual Kremny-Ural ja ZAO
Kremny (SUAL-yhtiö)

24,8 %

Russia

24,8 %

4. Vahinko

4.1 Y h tei sön tuotannonala
(37)

Koska yhteisön tuotannonalan määritelmästä ei esitetty
huomautuksia, väliaikaista tullia koskevan asetuksen
johdanto-osan 33 ja 34 kappaleen sisältö ja alustavat
päätelmät voidaan vahvistaa.

4.2 P i i me ta l li n ku lu t u s yh t e i sö ssä
(38)

3.3 V e r ta i lu

(33)

(34)

Eräs vientiä harjoittava tuottaja vaati toistamiseen fysikaalisia ominaisuuksia koskevaa oikaisua sillä perusteella,
että Venäjän markkinoilla myytävä piimetalli on
keskimäärin korkealaatuisempaa, joten sen tuotantokustannukset ovat nekin korkeammat. Yritys ei kuitenkaan
esittänyt uutta näyttöä siitä, että kotimarkkinoilla myytävien ja yhteisöön vietävien tuotelajien välillä olisi
johdonmukainen laatuero. Näin ollen päätettiin pitäytyä
alustavassa lähestymistavassa eikä fysikaalisia ominaisuuksia koskevaa oikaisua tehty.

Kaksi yritystä pyysivät toistamiseen oikaisua määrien ja
kaupan portaan osalta. Määriä koskevaa oikaisupyyntöä
ei voitu ottaa huomioon, koska yritys ei pystynyt osoittamaan, että alennuksia tai hyvityksiä olisi nimenomaisesti annettu eri määrien ostamiseen ja koska määriä
koskevat erot oli jo otettu huomioon aiemmin tehdyssä
eri asiakastyypit huomioivassa kaupan porrasta koskevassa oikaisussa. Yritys ei kuitenkaan pystynyt osoittamaan kaupan porrasta koskevan lisäoikaisupyynnön
osalta, että aiemmin tehty oikaisu olisi ollut riittämätön,
mistä syystä pyyntöön ei voitu suostua.

Koska kulutuksesta ei ole saatavilla uusia tietoja, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 35 ja 36
kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät vahvistetaan.

4.3 P i i me ta lli n t u ont i yh te i söön

4.3.1 Tuonnin määrä ja markkinaosuus
(39)

Koska piimetallin tuonnista yhteisöön eikä tuonnin
markkinaosuudesta ole saatavilla uusia tietoja, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 37—43
kappaleessa esitetyt alustavat päätelmät vahvistetaan.

4.3.2 Hinnan alittavuus ja hintojen aleneminen
(40)

Hinnan alittavuutta koskevia laskelmia tarkistettiin
kaupan porrasta ja laatua koskevien oikaisujen
huomioon ottamiseksi. Oikaisut tehtiin tarkistettujen
tietojen perusteella, ja ne vastaavat kohtuullista arviota
erojen markkina-arvosta.

(41)

Lopullisten hinnan alittavuuden marginaalien mukaan
hinnan alittavuus oli 10,2 prosenttia.

(42)

Hinnan alittavuutta ja sen tasoa tarkasteltaessa on
huomioitava, että hinnat olivat alentuneet. Hinnat
laskivat merkittävästi tarkastelujaksolla (16 %), kunnes ne
eivät enää kattaneet yhteisön tuotannonalan tutkimusajanjakson tuotantokustannuksia kokonaisuudessaan.
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4.4 Yh te i sön
ti la nne

tuot anno nala n

olevan piimetallin tuonti. Yhteisön tuotannonalalle
mahdollisesti aiheutuneen vahingon todelliseksi syyksi
väitettiin eräitä muita tekijöitä. Muut kolmannet maat,
joiden osuus yhteisön tuonnista on paljon suurempi kuin
Venäjän, yhteisön tuotannonalan itse aiheuttama
vahinko, yhteisön tuotannonalan vientitulos, piimetallin
tuonti yhteisön tuotannonalan toimesta sekä kemiallisen
ja metallurgisen piimetallin markkinaerot mainittiin selityksinä yhteisön tuotannonalalle mahdollisesti aiheutuneelle vahingolle. Eräs venäläinen tuottaja väitti myös,
että yhteisön tuotannonalan ja Venäjän veloittamien
hintojen välillä oli tutkimusajanjaksolla 16 prosentin ero
ja että niinkin suuri ero oli osoitus siitä, ettei näiden
kahdesta eri lähteestä peräisin olevan yhteisön markkinoilla esiintyvän piimetallin välillä ole hintakilpailua.

t aloudelli ne n

(43)

Kaksi vientiä harjoittavaa venäläistä tuottajaa väitti, että
yhteisön tuotannonalalle ei aiheutunut merkittävää
vahinkoa, koska useimpien vahingon osoittimien
mukaan kehitys oli myönteistä. Vientiä harjoittavat tuottajat viittasivat erityisesti tuotantoon, tuotantokapasiteettiin, kapasiteetin käyttöasteeseen, myynnin määrään
yhteisössä, markkinaosuuteen, varastoihin, työllisyyteen
ja tuottavuuteen, jotka kaikki kehittyivät myönteisesti
tarkastelujaksolla.

(44)

Vahingon osoittimien lähempi tarkastelu osoitti
kuitenkin, että yhteisön tuotannonalan myönteisin
kehitys sijoittui vuosille 1998—2000 väliaikaista tullia
koskevan asetuksen johdanto-osan 71 ja 72 kappaleessa
esitetyn mukaisesti. Vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson
välisenä aikana lähes kaikkien osoittimien mukaan
kehitys oli joko lievästi positiivista, pysyi muuttumattomana tai oli joissain tapauksissa jopa negatiivista.
Yhteisön tuotannonalalle aiheutunut merkittävä vahinko
on kyseisenä ajanjaksona mitä ilmeisin.

(45)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdantoosan 72 kappaleessa todetaan, yhteisön tuotannonalan
suhteellisen hyvä tulos vuoteen 2000 asti oli suoraan
yhdistettävissä
yhteisön
tuotannonalan
tekemiin
päätöksiin investoida uusiin yhteisön tuotantolaitoksiin.
Yhteisön tuotannonalan tuotanto, tuotantokapasiteetti,
myynnin määrä, markkinaosuus, työllisyys ja tuottavuus
kasvoivatkin tuona ajanjaksona. Kannattavuudeksi laskettiin viisi prosenttia myynnin nettoarvosta.

(46)

Sittemmin yhteisön tuotannonalan tilanne heikkeni polkumyynnillä Venäjältä tapahtuneen halpatuonnin lisääntyessä. Markkinaosuus, kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto vähenivät merkittävästi.

(47)

Lisäksi muiden vahingon osoittimien kehitys, erityisesti
yhteisön tuotannonalan kannattavuuden ja sen veloittamien myyntihintojen lasku tarkastelujaksolla, tuki
päätelmää siitä, että yhteisön tuotannonalalle aiheutui
merkittävää vahinkoa.

5.1 T u onti mui sta kolmansi sta mai sta

(50)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 98
kappaleessa esitetyn mukaisesti eräistä muista kolmansista maista peräisin oleva tuonti oli määrältään paljon
suurempaa kuin tuonti Venäjältä. Kiinaa lukuun ottamatta tuonti näistä maista tosiasiallisesti laski vuoden
2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana eli samaan
aikaan, kun yhteisön tuotannonalan taloudellisessa tilanteessa tapahtui käänne huonompaan. Lisäksi kyseisen
tuonnin hinnat olivat kaikissa tapauksissa korkeammat
kuin Venäjältä peräisin olevan tuonnin hinnat, ja
silloinkin kun ne alittivat yhteisön tuotannonalan hinnat,
hintaero oli varsin vähäinen.

(51)

Eräs vientiä harjoittava venäläinen tuottaja väitti, että
Eurostatin tiedot eivät olleet luotettavia, koska niissä ei
ole huomioitu eroja tuotevalikoimassa. Asianomainen
huomautti, että Venäjältä viedyn ensisijaisesti heikkolaatuisemman piimetallin ja muista kolmansista maista
peräisin olevan korkealaatuisemman piimetallin väliset
hintaerot ovat merkittäviä. Hintojen vertailuun se ehdotti
käytettäväksi hintoja, jotka käyttäjät ovat tosiasiassa
maksaneet eri lähteistä peräisin olevasta piimetallista.

(52)

Kyseinen tuottaja ei esittänyt minkäänlaista näyttöä väitteensä tueksi, ja koska käyttäjiltä ei saatu konkreettisia
tietoja niiden muista kolmansista maista peräisin olevasta
piimetallista maksamista hinnoista, hintavertailua ei
voitu tehdä. Näissä olosuhteissa Eurostatin toimittamat
tiedot ovat paras lähde muista kolmansista maista
peräisin olevan piimetallin hintojen määrittämiseen.
Rinnakkaisessa Kiinan vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelussa käytettävissä
olevien tietojen osalta kävi ilmi, että laatuluokittain
tehdyn vertailun tuloksena todettu hinnan alittavuuden
keskimääräinen marginaali vastasi Eurostatin keskimääräisen tuontihinnan ja yhteisön tuotannonalan keskihinnan välisen vertailun tuloksena todettua marginaalia.

4.5 V a h i n ko a koske v a t p ä ä te l mä t
(48)

Edellä esitetyistä syistä ja koska ei ole esitetty uusia
tietoja, jotka edellyttäisivät sen päätelmän tarkistamista,
jonka mukaan yhteisön tuotannonalalle aiheutui tutkimusajanjaksolla merkittävää vahinkoa erityisesti hintojen
ja kannattavuuden osalta, vientiä harjoittavien venäläisten tuottajien väitteet hylätään. Näin ollen väliaikaista
tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 71—73 kappaleessa esitetyt päätelmät voidaan vahvistaa.

5. SYY-YHTEYS
(49)

Eräs vientiä harjoittava venäläinen tuottaja väitti, että
vaikka merkittävää vahinkoa koskeva päätelmä vahvistettaisiinkin, vahingon aiheuttaja ei ollut Venäjältä peräisin
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Lisäksi on huomattava, että Eurostatin tietoja käytettiin
kaikissa tapauksissa, jotta tuontihintojen vertailu olisi
ollut tasapuolinen. Venäjän osalta — niiltä osin kuin
tutkimusajanjaksolta oli käytettävissä todennettuja tietoja
— tuonnin todellinen hinta oli itse asiassa hieman alhaisempi kuin Eurostatin kirjaama hinta.

(57)
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Vientimyynnissä vuoden 1998 ja tutkimusajanjakson
välisenä aikana tapahtuneen kokonaislaskun osuus
yhteisön tuotannonalan kokonaismyynnistä tutkimusajanjaksolla oli ainoastaan 2,3 prosenttia. Näin ollen
laskun mahdollinen vaikutus yhteisön tuotannonalan
hintoihin ja kannattavuuteen EU:n markkinoilla on ollut
vain vähäinen. Voidaan myös kohtuudella olettaa, että
viennin lasku johtuu osittain yhteisön tuottaman piimetallin kysynnästä tutkimusajanjaksolla.

5.2 Itse a i h e ute ttu v a h i nko

(54)

(55)

Erään väitteen mukaan yhteisön tuotannonalalle aiheutunut vahinko johtui pääasiassa uuden tuotantokapasiteetin aiheuttamista kasvaneista kuluista tuotannonalan
pyrkiessä lisäämään markkinaosuuttaan. Tässä yhteydessä väitettiin, että yhteisön tuotannonalan keskimääräiset tuotantokustannukset ovat maailman korkeimmat.
Väite perustui vertailuun, jossa yhteisön tuotannonalan
ja tässä menettelyssä asianosaisten venäläisten tuottajien
todennettuja tuotantokustannuksia verrattiin muiden
kolmansien maiden julkaistuihin tuotantokustannuksiin.
Julkaistuihin lukuihin sisältyviä kustannustekijöitä ei
ollut kuitenkaan eritelty selkeästi, joten näyttöä siitä, että
kyseiset tuotantokustannukset olisivat vertailukelpoisia
tutkimuksessa
todennettujen
tuotantokustannusten
kanssa, ei ollut. Kävi ilmi, että julkaistut luvut perustuvat
ainoastaan valmistuskustannuksiin eikä niihin sisälly sellaisia olennaisia kustannustekijöitä kuin myynti-,
hallinto- ja yleiskustannukset. Lisäksi on kiinnostavaa
huomata, että asianomainen venäläinen tuottaja ei
toimittanut vastaavia yhteisön tuottajista julkaistuja
tietoja. Edellä esitetyn perusteella katsotaan, että väitettä
ei voitu ottaa huomioon, ja vientiä harjoittavan venäläisen tuottajan esittämät väitteet hylättiin. Tätä lähestymistapaa tukee päätelmä, jonka mukaan vertailumaa
Norjan todennetut tuotantokustannukset olivat todellakin korkeammat kuin venäläisen tuottajan toimittamat
luvut. Kokonaiskustannuksiin mukautettuina Norjan
todennettujen tuotantokustannusten todettiin vastaavan
yhteisön tuotannonalan kustannuksia.

Mutta vaikka yhteisön tuotannonalan kustannukset olisivatkin olleet suhteessa korkeammat, asia ei sinänsä
poista polkumyynnillä tapahtuneen halpatuonnin ja
yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon välistä
yhteyttä. Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen
johdanto-osan 83 kappaleessa todetaan, jos hinnat eivät
olisi laskeneet vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana, yhteisön tuotannonala olisi tehnyt 1,7
prosentin voiton kärsimänsä 2,1 prosentin tappion
sijaan.

5.4 Pi i me talli n tuonti yhtei sön tu ota nnonalan
t oi me sta

(58)

Eräs venäläinen tuottaja epäili väliaikaista tullia koskevan
asetuksen johdanto-osan 85 kappaleen päätelmää, jonka
mukaan yhteisön tuotannonalaan etuyhteydessä olevat
yritykset ostavat piimetallia omasta puolestaan ilman,
että yhteisön tuotannonala vaikuttaisi niiden päätöksentekoon. Tämän näkökohdan tueksi esitettiin väite, jonka
mukaan nämä etuyhteydessä olevat yritykset eivät
saaneet ilmaista näkemystään tässä menettelyssä. Tämän
väitettiin todistavan, että yhteisön tuotannonala todellakin valvoo näitä yrityksiä.

(59)

Se, etteivät yhteisön tuotannonalaan etuyhteydessä olevat
yritykset esitä polkumyyntitoimenpiteiden vastaisia
huomautuksia tässä menettelyssä, ei tarkoita sitä, etteivät
ne voi vapaasti hankkia omia raaka-aineitaan taloudellisin perustein. Koska näiden yritysten tiedetään ostaneen
piimetallia yhteisön tuotannonalalta, Venäjältä ja muista
itse valitsemistaan lähteistä, väliaikaista tullia koskevan
asetuksen johdanto-osan 85 kappaleen päätelmät
voidaan vahvistaa.

5.5 K e m i a ll i s e n ja me ta l lu r g i s e n p i i m e t a ll i n
ma r kki noi de n vä li se t e r ot

(60)

Erään väitteen mukaan yhteisön tuotannonalan ongelmat
vuodesta
2000
johtuivat
kemianteollisuudessa
käytettävän piimetallin kysynnän laskusta, mikä puolestaan johtui asianomaisen käyttäjäteollisuuden tuotteiden
kysynnässä tapahtuneesta laskusta. Väitteen mukaan
yhteisön tuotannonala myy suuremman osuuden tuottamastaan piimetallista kemian teollisuudelle kuin metallurgian teollisuudelle, kun taas vientiä harjoittavien
venäläisten tuottajien kohdalla tilanne on päinvastainen.
Näin ollen venäläinen piimetalli ei kilpaile yhteisössä
tuotetun piimetallin kanssa kemianteollisuuden markkinoilla, eli Venäjältä peräisin oleva tuonti ei ole syynä
yhteisön tuotannonalan mahdollisiin ongelmiin.

(61)

Oheisessa taulukossa esitetään yhteisön tuotannonalan
kemianteollisuudelle myymän piimetallin hinta- ja
määräkehitys.

5.3 Yh tei sön tuotannonala n v i e nti

(56)

Erään väitteen
suuntautuneen
tuotannonalan
Väitteen tueksi

mukaan yhteisön tuotannonalan vientiin
myynnin väheneminen olisi vaikuttanut
myynnin kannattavuuteen yhteisössä.
ei kuitenkaan esitetty näyttöä.
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Yhteisön tuotannonalan myynti kemianteollisuuden asiakkaille

1998

1999

2000

2001

Tutkimusajanjakso

Tonnia

48 907

59 924

74 880

74 435

69 652

Indeksi

100

123

153

152

142

Euroa tonnilta

1 488

1 313

1 287

1 316

1 301

Indeksi

100

88

86

88

87

Lähde: yhteisön tuotannonala.

(62)

Taulukosta käy ilmi, että piimetallin myynti kemianteollisuuden käyttäjille kasvoi tarkastelujaksolla
määrällisesti 42 prosenttia mutta että keskihinta laski 13 prosenttia. Vertailun vuoksi kerrottakoon,
että piimetallin kokonaismyynti tarkastelujaksolla kasvoi 57 prosenttia määrässä laskettuna kun taas
hinta laski 16 prosenttia (ks. taulukot 8 ja 9 väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa).

(63)

Vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana, jolloin vahinko syveni hintojen ja kannattavuuden osalta, myynti kemianteollisuuden käyttäjille laski noin 5 000 tonnia (7 %), kun taas keskihinnat nousivat 14 euroa tonnilta (1,1 %). Kokonaismyynnin osalta luvut osoittavat noin 3 000
tonnin (2,1 %) nousua ja keskihintojen laskua 46 eurolla tonnilta (3,7 %).

(64)

Näin ollen ei ole perusteltua olettaa, että yhteisön tuotannonalalle aiheutunut vahinko johtui myynnissä kemianteollisuuden asiakkaille tapahtuneesta laskusta. Aiheutuneen vahingon luonne
huomioon ottaen tilanne on päinvastainen.

(65)

Niinpä väite, jonka mukaan yhteisön tuotannonalan myynnissä kemianteollisuuden asiakkaille tapahtunut kehitys oli tutkimusajanjaksolla aiheutuneen vahingon todellinen syy, hylätään.

5.6 H i nta ki lp a i lu
(66)

Yhteisössä tuotetun ja Venäjältä tuodun piimetallin väliseksi hintaeroksi vahvistetaan keskimäärin 11
prosenttia tutkimusajanjaksolla, eikä venäläisen viejän väittämä 16 prosenttia (ks. väliaikaista tullia
koskevan asetuksen johdanto-osan 46 kappale). Hintaero säilyi, vaikka yhteisön tuotannonalan hinta
laski seitsemän prosenttia vuoden 2001 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Tätä pidetään selvänä
osoituksena vaikutuksesta, joka Venäjän veloittamilla hinnoilla oli yhteisön tuotannonalan hintoihin.
Olisi absurdia väittää, että hinnan alittavuus on niin suuri, ettei se ole voinut olla yhteisön
tuotannonalalle aiheutuneen vahingon syy.

(67)

Tutkimuksessa ilmeni, että sekä yhteisön tuotannonala että vientiä harjoittavat venäläiset tuottajat
myyvät suuria määriä piimetallia samoille asiakkaille tai samalla alalla toimiville asiakkaille. On
selvää, että nämä käyttäjät vetosivat Venäjän veloittamaan alhaiseen hintaan käydessään hintaneuvotteluja yhteisön tuotannonalan kanssa.

5.7 Sy y-y h te yt tä koske vat pä äte lmät
(68)

Edellä esitetyn perusteella vientiä harjoittavien venäläisten tuottajien esittämät väitteet hylätään ja
vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 101 ja 102 kappaleessa esitetyt
päätelmät.
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6. YHTEISÖN ETU
(69)

Alustavan määritelmän, jonka mukaan toimenpiteiden käyttöönotto ei ollut yhteisön edun vastaista,
johdosta asianomaisia osapuolia pyydettiin ilmoittautumaan ja toimimaan yhteistyössä menettelyssä.
Huomautuksia saatiin neljältä käyttäjältä ja yhdeltä käyttäjäjärjestöltä, jotka olivat toimineet yhteistyössä menettelyn aiemmassa vaiheessa. Lisäksi viisi käyttäjää ja yksi käyttäjäjärjestö, jotka eivät
toimineet yhteistyössä menettelyn aiemmassa vaiheessa, esittivät huomautuksia alustavista päätelmistä. Yksikään piimetallin tuoja ei esittänyt huomautuksia. Kolme venäläisille tuottajille raakaaineita toimittavaa yhteisön toimittajaa oli esittänyt huomautuksia jo aiemmassa vaiheessa.

(70)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen julkaisemisen jälkeen esitetyt huomautukset koskivat
ainoastaan tarvetta tehdä ero kemiallisen ja metallurgisen piimetallin välillä eli liittyivät tarkasteltavana olevaan tuotteeseen ja samankaltaiseen tuotteeseen. Käyttäjät eivät esittäneet huomautuksia
toimenpiteiden vaikutuksesta niiden kustannuksiin tai kannattavuuteen eivätkä toimittaneet tällaisen
arvion esittämiseen tarvittavia tietoja.

(71)

Käyttäjien tiloihin tehtyjen tarkastuskäyntien johdosta kuitenkin todettiin, että vaikka kyseiset
käyttäjät vastustavat toimenpiteiden käyttöönottoa, koska se lisää niiden kustannuksia, yleisesti
ottaen ne kannattivat komission analyysissään käyttämiä menetelmiä. On todennäköistä, että
toimenpiteellä on vaikutusta käyttäjiin. Käytettävissä olevat tiedot viittaavat siihen, että tullit lisäävät
metallurgian alan käyttäjien kustannuksia noin 11 euroa tonnilta valmista tuotetta eli 0,8 prosenttia.

(72)

Vaikka tunnustettiinkin, että toimenpiteiden käyttöönotolla voi olla joitakin kielteisiä vaikutuksia
raaka-aineiden yhteisön toimittajien liikevaihtoon ja kannattavuuteen, ei kuitenkaan esitetty näyttöä
siitä, että nämä vaikutukset olisivat suuremmat kuin yhteisön tuotannonalalle odotettavissa olevat
hyödyt.

(73)

Näin ollen ei esitetty mitään sellaista uutta tietoa, jonka perusteella voitaisiin päätellä, että lopullisten
toimenpiteiden käyttöönotto olisi yhteisön edun vastaista. Tästä syystä väliaikaista tullia koskevan
asetuksen johdanto-osan 118 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan lopullisesti.

7. LOPULLISET TOIMENPITEET
(74)

Polkumyyntiä, vahinkoa, syy-yhteyttä ja yhteisön etua koskevien päätelmien perusteella katsotaan,
että olisi otettava käyttöön lopulliset polkumyyntitoimenpiteet, jotta polkumyynnillä Venäjältä
tapahtuva tuonti ei aiheuttaisi enempää vahinkoa yhteisön tuotannonalalle.
7.1 Va h i ng on kor ja a va t a so

(75)

Vahingon korjaavan tason laskemiseen aiemmassa vaiheessa käytettyjen menetelmien johdosta esitettiin joitakin väitteitä.

7.1.1 PCN-taulukko
(76)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 14 kappaleen mukaan väitettiin, että tuotteen
valvontakoodia koskevassa, kaikki piimetallityypit erittelevässä PCN-taulukossa ei ollut riittävän yksityiskohtaisia tietoja erityyppisten piimetallien kemiallisesta koostumuksesta, mistä syystä piimetallin
eri laatuluokkia ei voitu vertailla asianmukaisesti. Tästä syystä PCN-taulukkoa ehdotettiin muutettavaksi Venäjältä tuotujen piimetallilajien erittelemiseksi erotuksena yhteisön tuotannonalan myymistä
lajeista.

(77)

Eräs yritys väitti, että pitäisi luoda oma laatuluokka piimetallille, jonka rautapitoisuus on yli 0,8
prosenttia. Vaikka runsaasti rautaa sisältävästä piimetallista saatetaankin maksaa vähemmän markkinoilla, näyttöä siitä, että yli 0,5 prosenttia ja toisaalta yli 0,8 prosenttia rautaa sisältävien piimetallien
välillä olisi ollut selvä markkinaero, ei esitetty. Koska kaikkiin rautapitoisuuden vaihtelusta johtuviin
hintaeroihin voidaan joka tapauksessa puuttua oikaisun keinoin, jollainen tehtiinkin, tämä väite
voidaan hylätä.

(78)

Muut vientiä harjoittavat venäläiset tuottajat pyysivät kahden muutoksen tekemistä PCN-taulukkoon.
Niistä ensimmäinen koski sellaisen uuden laatuluokan määrittelemistä, jonka määräävä tekijä on
hivenaineet. Väitteen mukaan metallurgian alan käyttäjille myytävää piimetallia voitaisiin väärin
perustein verrata kemianteollisuudelle myytävään piimetalliin, jos pyydettyä oikaisua ei tehdä. Lisäksi
ne pyysivät, että tasan 0,5 prosenttia rautaa sisältävä piimetalli luokiteltaisiin heikkolaatuiseksi, kun
se nykyisessä PCN-taulukossa on luokiteltu vakiolaatuiseksi.
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(79)

Ensimmäiseen pyyntöön suostuminen ei olisi johtanut PCN-taulukon tarkentumiseen, vaan huonosti
määriteltyihin kriteereihin, jolloin riskinä olisi, että asianomaisilla osapuolilla olisi tietty vapaus
myynnin kohdentamisessa tiettyihin PCN-koodeihin. Tällainen vapaus voisi heikentää PCN-koodien
tarjoaman tiedon luotettavuutta ja siten vahingon korjaavan tason luotettavuutta. Ei ole myöskään
näyttöä siitä, että nykyisen PCN-rakenteen säilyttäminen johtaisi virheellisiin tai epätarkempiin
päätelmiin. Esimerkiksi ainoastaan vakio- ja heikkolaatuiseen piimetalliin perustuvan viitehinnan alittavuuslaskelman tuloksena olisi marginaalit, joiden vaihtelu olisi enimmillään 0,2 prosenttia. Näistä
syistä väite hylätään.

(80)

Myöskään toisen pyynnön tueksi ei esitetty näyttöä. Itse asiassa on viitteitä siitä, että käyttäjät pitävät
0,5 prosenttia rautaa sisältävää piimetallia vakiolaatuisena. Näin ollen ei katsottu tarpeelliseksi
muuttaa PCN-taulukkoa.

7.1.2 Voittomarginaali
(81)

Alustavasti pääteltiin, että sopivaksi vähimmäisvoittomarginaaliksi, joka yhteisön tuotannonalan
voitaisiin kohtuudella odottaa saavuttavan vahingollisen polkumyynnin puuttuessa, voitaisiin katsoa
6,5 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Marginaalia väitettiin liian korkeaksi ja sopivammaksi ehdotettiin noin kolmen prosentin marginaalia.

(82)

Tosiseikat eivät tue kolmen prosentin marginaalia koskevaa pyyntöä. Todettakoon, että 6,5 prosentin
voitto vastaa yhteisön tuotannonalan saamaa voittoa terveiden markkinaolosuhteiden vallitessa
yhteisön markkinoilla eli vuosina 1998—2000. Todetut polkumyyntimarginaalit ja Venäjältä
tuonnin määrä huomioon ottaen on sitä paitsi todennäköistä, että yhteisön tuotannonala olisi tehnyt
tutkimusajanjaksolla vähintään kyseisensuuruisen voiton.

7.1.3 Laatua koskeva oikaisu
(83)

Eräs venäläinen tuottaja väitti, että tuotantoprosessin eroista johtuen yhdellä sen tuotantolaitoksella
valmistettu piimetalli oli heikkolaatuisempaa kuin tuottajan toisella laitoksella valmistettu piimetalli.
Tästä syystä se esitti, että heikkolaatuisemman piimetallin hintaan pitäisi tehdä oikaisu, jotta vertailu
yhteisön tuotannonalan hintojen kanssa olisi tasapuolinen. Oikaisuksi ehdotettiin kahden tuotantolaitoksen keskimääräisten tuotantokustannusten välistä erotusta.

(84)

Kyseisten tuotantolaitosten tuotteiden laadussa on todellakin ero. Jotta oikaisu olisi perusteltu, on
kuitenkin voitava osoittaa, että kyseinen ero vaikuttaa markkinoilla — tässä tapauksessa Euroopan
unionissa — saavutettavissa oleviin hintoihin. Tästä syystä tehtiin laatuluokittainen vertailu sen
selvittämiseksi, oliko kyseisten kahden tuotantolaitoksen saamissa myyntihinnoissa systemaattinen
ero. Heikkolaatuisempaa piimetallia tuottava tuotantolaitos ei myynyt korkealaatuista piimetallia,
joten oikaisu ei ollut tarpeen. Vakiolaadun osalta havaittiin selvä hintaero ja sen myyntiin asianomaiselta tuotantolaitokselta tehtiin neljän prosentin oikaisu. Heikkolaatuisessa piimetallissa ei havaittu
hintaeroja, joten oikaisu ei ollut oikeutettu.

(85)

Toinen venäläinen tuottaja väitti, että kaikki sen tuottama piimetalli oli niin heikkolaatuista, ettei sitä
voinut suoraan verrata edes yhteisön tuotannonalan tuottaman heikkolaatuisen piimetallin hintojen
kanssa.

(86)

Jälleen tunnustetaan, että varsinkin rautapitoisuus on kyseisen tuottajan tuottamassa piimetallissa
korkeampi kuin sekä yhteisön tuotannonalan että toisen venäläisen tuottajan tuottamassa piimetallissa. Kyseisen tuottajan Euroopan unionin markkinoilla saamiin hintoihin mahdollisesti kohdistuvan
laatuvaikutuksen laskemiseksi hintoja verrattiin laatuluokittain toisen venäläisen tuottajan saavuttamiin keskihintoihin.

(87)

Vertailun tulokset osoittivat, että kyseisen venäläisen tuottajan heikkolaatuisen piimetallin hintoihin
pitäisi tehdä oikaisu, jotta niitä voitaisiin verrata yhteisön tuotannonalan tuottaman heikkolaatuisen
piimetallin hintoihin.
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7.1.4 Kaupan porrasta koskeva oikaisu
(88)

Venäläiset tuottajat vaativat hintaoikaisua niiden Euroopan unionin markkinoille suuntautuvaa
myyntiä koskevien kaupan portaiden huomioon ottamiseksi. Kävi ilmi, että yksi venäläinen tuottaja
myi kaiken piimetallinsa Brittiläisillä Neitsytsaarilla sijaitsevan kauppiaan välityksellä. Toinen tuottaja
myi Sveitsissä sijaitsevan etuyhteydessä olevan kauppiaan kautta, Euroopan unionissa sijaitsevan
etuyhteydettömän kauppiaan kautta ja suoraan loppukäyttäjille. Yhteisön tuotannonala myi lähes
kaiken piimetallinsa suoraan loppukäyttäjille.

(89)

Sen määrittämiseksi, onko kaupan porrasta koskeva oikaisu perusteltu, saman tuottajan samanlaatuisen piimetallin koko eri myyntikanavien kautta tapahtunut myynti analysoitiin mahdollisen
systemaattisen hintaeron selvittämiseksi. Analyysin tuloksena kaupan porrasta koskeva oikaisu
tehtiin kaiken etuyhteydettömän kauppiaan välityksellä tapahtuneen myynnin osalta.

7.2 L op u lli se n t u lli n mu oto ja mä ä r ä
(90)

Perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti lopulliset polkumyyntitoimenpiteet on otettava
käyttöön todettujen polkumyynti- tai vahinkomarginaalien suuruisina sen mukaan, kumpi niistä on
alhaisempi. Kyseiset toimenpiteet, kuten väliaikaiset toimenpiteetkin, olisi toteutettava arvotullin
muodossa.

7.3 V ä l i a i ka i se n t u lli n l op u l li n e n ka nt a mi ne n
(91)

Koska vientiä harjoittavien venäläisten tuottajien osalta todetut polkumyyntimarginaalit ovat
huomattavat ja yhteisön tuotannonalalle aiheutunut vahinko on merkittävä, katsotaan tarpeelliseksi
kantaa lopullisesti väliaikaista tullia koskevalla komission asetuksella (EY) N:o 1235/2003 käyttöön
otettujen väliaikaisten polkumyyntitullien vakuutena olevat määrät käyttöön otettavien lopullisten
tullien suuruisina. Jos lopulliset tullit ovat korkeammat kuin väliaikaiset tullit, vain väliaikaisten
tullien vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisesti.

(92)

Kaikki näiden yrityskohtaisten polkumyyntitullien soveltamiseen liittyvät (esimerkiksi yrityksen
nimenmuutoksen tai uusien tuotanto- tai myyntiyksiköiden perustamisen johdosta esitetyt) pyynnöt
on toimitettava viipymättä komissiolle ja mukaan on liitettävä kaikki asian kannalta oleelliset tiedot,
erityisesti ne, jotka koskevat esimerkiksi kyseiseen nimenmuutokseen tai kyseisiin tuotanto- tai
myyntiyksiköiden muutoksiin mahdollisesti liittyviä yrityksen tuotantotoiminnan, kotimarkkinamyynnin ja vientimyynnin muutoksia. Asetusta muutetaan tarvittaessa saattamalla yksilöllistä tullia
nauttivien yritysten luettelo ajan tasalle.

7.4 Si toumu kse t
(93)

Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton ja lopullisten päätelmien ilmoittamisen jälkeen yksi
vientiä harjoittava venäläinen tuottaja tarjosi hintasitoumusta perusasetuksen 8 artiklan 1 kohdan
mukaisesti.

(94)

Asianomainen vientiä harjoittava tuottaja tuottaa erityyppisiä tuotteita, jotka voidaan myydä
yhdessä. Tähän sisältyy ristiinkompensoinnin riski, mikä tarkoittaa, että hintasitoumusta noudatettaisiin muodollisesti mutta muiden kuin tarkasteltavana olevien tuotteiden hintoja alennettaisiin niitä
yhdessä tarkasteltavana olevan tuotteen kanssa myytäessä. Tämä tekisi piimetallin vähimmäishinnan
noudattamista koskevasta sitoumuksesta helposti kierrettävän a erittäin vaikeasti valvottavan.

(95)

Edellä esitetyistä syistä pääteltiin, että lopullisten päätelmien jälkeen tarjottuja hintasitoumuksia ei
voitu hyväksyä esitetyssä muodossa. Asiasta ilmoitettiin asianomaisille osapuolille ja tarjottujen
hintasitoumusten puutteista tiedotettiin yksityiskohtaisesti asianomaisille viejille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli Venäjältä peräisin olevan, CN-koodiin 2804 69 00
luokiteltavan piimetallin, jonka piipitoisuus on alle 99,99 painoprosenttia, tuonnissa.
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2.
Jäljempänä mainittujen yritysten tuottamaan Venäjältä peräisin olevaan tuotteeseen sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraava:
Tulli
%

Taric-lisäkoodi

OJSC Bratsk Aluminium Plant, Bratsk, Irkutskin alue,
Venäjä

23,6%

A464

SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uralin alue, Venäjä,
ja ZAO KREMNY, Irkutsk, Irkutskin alue, Venäjä

22,7%

A465

Kaikki muut yritykset

23,6%

A999

Yritys

3.

Jollei toisin säädetä, sovelletaan tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.
2 artikla

Kannetaan lopullisesti Venäjältä peräisin olevan CN-koodiin 2804 69 00 luokiteltavan piimetallin, jonka
piipitoisuus on alle 99,99 painoprosenttia, tuonnissa komission asetuksella (EY) N:o 1235/2003 käyttöön
otettujen väliaikaisten polkumyyntitullien vakuutena olevat määrät jäljempänä vahvistettujen sääntöjen
mukaisesti.
Lopullisten polkumyyntitullien ylittävät vakuutena olevat määrät vapautetaan. Jos lopulliset tullit ovat
korkeammat kuin väliaikaiset tullit, vain väliaikaisia tulleja vastaavat vakuutena olevat määrät kannetaan
lopullisesti.
3 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 22 päivänä joulukuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. MATTEOLI
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2230/2003,
annettu 23 päivänä joulukuuta 2003,
alajärjestysnumerojen vahvistamisesta Virosta, Puolasta sekä Tšekin ja Slovakian tasavallasta
peräisin olevien munatuotteiden tietyille tariffikiintiöille
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppasopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista
koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi 18 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyn neuvoston
päätöksen 2003/463/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2
kohdan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Puolan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppasopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista
koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi 27 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyn neuvoston
päätöksen 2003/263/EY (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 2
kohdan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Tšekin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppasopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista
koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi 14 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn neuvoston
päätöksen 2003/298/EY (3) ja erityisesti sen 3 artiklan 2
kohdan,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Slovakian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä
maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten
huomioon ottamiseksi 14 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn
neuvoston päätöksen 2003/299/EY (4) ja erityisesti sen 3
artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Päätöksissä 2003/263/EY, 2003/298/EY, 2003/299/EY
ja 2003/463/EY säädetään tiettyjen Puolan, Tšekin ja
Slovakian tasavalloista sekä Virosta peräisin olevien
muna-alan tuotteiden kiintiöiden, joissa kannetaan alennettua tullia, suorasta hallinnoinnista, kun kyseisiä tuotteita tuodaan yhteisön alueelle.

(2)

Jotta helpotettaisiin tariffikiintiöiden hallinnointia ja
luotaisiin optimaaliset olosuhteet automaattiselle tietojenkäsittelylle, olisi vahvistettava alajärjestysnumerot
niille useiden munatuotteiden tariffikiintiöille, joihin
sovelletaan erilaisia muuntokertoimia.

(3)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Jaetaan liitteessä tarkoitetut järjestysnumerot alajärjestysnumeroihin kyseisessä liitteessä esitetyllä tavalla.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EUVL
EUVL
EUVL
EUVL

L
L
L
L

156, 25.6.2003, s. 31.
97, 15.4.2003, s. 53.
107, 30.4.2003, s. 12.
107, 30.4.2003, s. 36.
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LIITE
Järjestysnumero

Vuotuinen määrä

Alajärjestysnumero

CN-koodi(t)

245 t
(kuivamunaekvivalenttina)

09.6651

0408 11 80

09.5910

0408 19 81

Kerroin

Osa A: Viro
09.6651

)

1
0,466

0408 19 89
09.6651

0408 91 80

1

09.5911

0408 99 80

0,257

375 t
(kuivamunaekvivalenttina)

09.5819

0408 91 80

1

09.5913

0408 99 80

0,257

375 t
(nestemäisten
munien
ekvivalenttina)

09.5915

0408 11 80

09.5875

0408 19 81

2 750 t
(nestemäisten
munien
ekvivalenttina)

09.5916

0408 91 80

3,9

09.5876

0408 99 80

1

250 t
(nestemäisten
munien
ekvivalenttina)

09.5918

0408 11 80

09.5884

0408 19 81

1 250 t
(nestemäisten
munien
ekvivalenttina)

09.5919

0408 91 80

3,9

09.5885

0408 99 80

1

Osa B: Puola
09.5819

Osa C: Tšekin tasavalta
09.5875

09.5876

)

2,12
1

0408 19 89

Osa D: Slovakian tasavalta
09.5884

09.5885

0408 19 89

)

2,12
1
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2231/2003,
annettu 23 päivänä joulukuuta 2003,
tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2004 tiettyjen Tšekin tasavallasta ja Slovakian tasavallasta
peräisin olevien tuotteiden tuonnille Euroopan yhteisöön
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista
säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla
komission asetuksella (ETY) N:o 2454/93 (4) vahvistetaan
tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. On
aiheellista huolehtia siitä, että tällä asetuksella avattuja
tariffikiintiöitä hallinnoidaan kyseisten sääntöjen mukaisesti.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat liitteeseen I
kuulumattomien
jalostettujen
maataloustuotteiden
kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa
tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6
päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Tšekin tasavallan Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen ja Uruguayn kierroksen maataloutta koskevien neuvottelujen tulosten, mukaan
lukien voimassa olevan etuusjärjestelyn parannukset, huomioon
ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä 22 päivänä lokakuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen 98/707/EY (2), ja
erityisesti kyseisen päätöksen 2 artiklan 1 kohdan ja kyseisen
pöytäkirjan 2 ja 6 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Slovakian tasavallan Eurooppa-sopimuksen kauppaa
koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan
tekemisestä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin
kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisen ja Uruguayn
kierroksen maataloutta koskevien neuvottelujen tulosten,
mukaan lukien voimassa olevan etuusjärjestelyn parannukset,
huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä 5
päivänä lokakuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen 98/638/
EY (3), ja erityisesti kyseisen päätöksen 2 artiklan 1 kohdan ja
kyseisen pöytäkirjan 2 ja 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jalostettujen maataloustuotteiden kaupasta Tšekin tasavallan ja Slovakian tasavallan kanssa tehtyjen Eurooppasopimusten pöytäkirjoissa nro 3, sellaisina kuin ne ovat
muutettuina kyseisten sopimusten mukauttamista koskevilla pöytäkirjoilla, määrätään Tšekin tasavallasta ja
Slovakian tasavallasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa sovellettavien vuotuisten tariffikiintiöiden myöntämisestä. Kyseiset kiintiöt olisi avattava vuodeksi 2004.

(1) EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298,
25.11.2000, s. 5).
(2) EYVL L 341, 16.12.1998, s. 1.
(3) EYVL L 306, 16.11.1998, s. 1.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Avataan Tšekin tasavallasta ja Slovakian tasavallasta peräisin
olevia, tämän asetuksen liitteissä I ja II mainittuja tuotteita
koskevat vuotuiset tariffikiintiöt 1 päivästä tammikuuta 2004
30 päivään huhtikuuta 2004 mainituissa liitteissä vahvistetuin
edellytyksin

2 artikla
Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettuja yhteisön tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a—308 c artiklan
mukaisesti.

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.
(4) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1335/2003 (EUVL L 187,
26.7.2003, s. 16).
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2003.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen
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LIITE I
Tšekin tasavalta
Järjestysnumero

09.5417

CN-koodi

Tavaran kuvaus

0403 10 51
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99

Jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota
sisältävät

0405 20 30

Maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus vähintään 60
mutta enintään 75 painoprosenttia

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

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen
suklaa), joissa on enemmän kuin 70 painoprosenttia sakkaroosia
(mukaan luettuna inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)

1806 10 90

Kaakaojauhe, jossa on enemmän kuin 80 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan luettuna inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)
tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

ex 1806 20 80
(Taric-koodi
1806 20 80 90)

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, muut
valmisteet enemmän kuin 2 kg:n painoisina levyinä tai tankoina
taikka nesteenä, tahnana, jauheena, rakeina tai niiden kaltaisessa
muodossa, astian tai muun tuotetta lähinnä olevan pakkauksen
nettopaino suurempi kuin 2 kg, suklaakuorrutteet, joissa on
vähemmän kuin 70 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan luettuna inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)

Kiintiö 1.1.—
30.4.2004

Sovellettavan tullin
määrä

1 812 000 EUR

0 + EAR (1)

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne,
gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai
muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut, couscous,
myös valmistettu
– kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty
eikä muullakaan tavalla valmistettu
1902 11 00

– – munaa sisältävät
– – muut

1902 19 10

– – – jotka eivät sisällä tavallisia vehnäjauhoja

1902 19 90

– – – muut

1902 20 91

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

2106 90 10

Juustofonduet (2)

(1) EAR = Tariffikiintiöissä sovellettavat alennetut maatalouden maksuosat (lasketaan sopimuksen pöytäkirjassa nro 3 olevien perusmäärien mukaisesti). Niitä koskee tarvittaessa yhteisessä tullitariffissa määrätty suurin tulli.
(2) Etuus myönnetään siinä tapauksessa, että asiaa koskevien yhteisön säännösten mukaiset edellytykset täyttyvät.
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LIITE II
Slovakian tasavalta
Järjestysnumero

09.5417

CN-koodi

Tavaran kuvaus

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99

Jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää,
pähkinää tai kaakaota sisältävät

0403 90 71
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99

Muut, maustetut tai lisättyä hedelmää tai
kaakaota sisältävät

1806 10 90

Kaakaojauhe, jossa on enemmän kuin 80
painoprosenttia sakkaroosia (mukaan luettuna inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna) tai isoglukoosia sakkaroosina ilmaistuna

2106 90 10

Juustofonduet (2)

Kiintiö 1.1.—
30.4.2004

Sovellettavan tullin
määrä

906 000 EUR

0 + EAR (1)

(1) EAR = Tariffikiintiöissä sovellettavat alennetut maatalouden maksuosat (lasketaan sopimuksen pöytäkirjassa nro 3 olevien perusmäärien mukaisesti). Niitä koskee tarvittaessa yhteisessä tullitariffissa määrätty suurin tulli.
(2) Etuus myönnetään siinä tapauksessa, että asiaa koskevien yhteisön säännösten mukaiset edellytykset täyttyvät.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2232/2003,
annettu 23 päivänä joulukuuta 2003,
tiettyjen Sveitsistä peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden Euroopan yhteisöön suuntautuvaan tuontiin sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista
säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa
komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (3) säädetään
tariffikiintiöiden hallinnointiin liittyvistä säännöistä. On
aiheellista säätää, että tällä asetuksella avattuja tariffikiintiöitä on hallinnoitava kyseisten sääntöjen mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat EY:n perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon
mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa
tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6
päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton
sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton
välillä 13 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn neuvoston
päätöksen 2000/239/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen
sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevan kirjeenvaihtona
tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä
sopimuksessa, jäljempänä ’sopimus’, tarkoitetut tiettyjen
jalostettujen maataloustuotteiden vuotuiset tariffikiintiöt
olisi avattava vuodeksi 2004.

Sopimuksessa tarkoitettu CN-koodeihin 2202 10 00 ja
ex 2202 90 10 kuuluvia tavaroita koskeva vuotuinen
kiintiö on täyttynyt. Tämän vuoksi kiintiötä olisi sopimuksen mukaisesti lisättävä kymmenellä prosentilla
vuodeksi 2004.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Avataan tämän asetuksen liitteessä luetellut Sveitsistä peräisin
olevien jalostettujen maataloustuotteiden tuontia koskevat
yhteisön tariffikiintiöt tullipoikkeuksin 1 päivästä tammikuuta
31 päivään joulukuuta 2004.
Liitteen taulukossa 2 lueteltujen tavaroiden tuontiin sovelletaan
tullittoman kiintiön ylittävältä osalta 9,1 prosentin tullia.
2 artikla
Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettuja yhteisön tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c
artiklan mukaisesti
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2003.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

(1) EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298,
25.11.2000, s. 5).
2
( ) EYVL L 76, 25.3.2000, s. 11.

(3) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1335/2003 (EUVL L 187,
26.7.2003, s. 16).
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LIITE
Taulukko 1
Järjestysnumero

CN-koodi

Kiintiö vuonna 2004
(nettopaino)

09.0911

1302 20 10

Pektiiniaineet,
pektinaatit
pektaatit kuivassa muodossa

09.0912

2101 11 11

09.0913
09.0914

Tavaran kuvaus

ja

Sovellettavatulli

666 tonnia

vapaa

Uutteet, esanssit ja tiivisteet, joissa
kahviin perustuvan kuiva-aineen
pitoisuus vähintään 95 painoprosenttia

2 057 tonnia

vapaa

2101 20 20

Tee- tai mateuutteet, -esanssit ja
-tiivisteet

145 tonnia

vapaa

2106 90 92

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

1 029 tonnia

vapaa

Taulukko 2
Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

09.0916

2202 10 00

Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai
muuta makeutusainetta sisältävä
tai maustettu

ex 2202 90 10
(Taric-koodi 10)

Muut
alkoholittomat
sokeria sisältävät

Määrä

juomat,

109 807 500
litraa

Kiintiön
sisällä sovellettava tulli

vapaa

Kiintiön ulkopuolella sovellettava tulli

9,1 %
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2233/2003,
annettu 23 päivänä joulukuuta 2003,
yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi
2004
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

saadaan laskemalla yhteen puolet ajanjakson 1 päivästä
heinäkuuta 2003 30 päivään kesäkuuta 2004 määrästä
ja puolet ajanjakson 1 päivästä heinäkuuta 2004 30
päivään kesäkuuta 2005 määrästä.

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

(7)

Yhteisön tariffikiintiöiden moitteettoman toiminnan
varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa teuraspainoekvivalentti. Koska tietyissä tariffikiintiöissä saadaan lisäksi
tuoda joko eläviä eläimiä tai niiden lihaa, tarvitaan
muuntokerroin.

(8)

Yhteisön tariffikiintiöiden hallinnosta saatu kokemus on
osoittanut, että niiden hallinnointia olisi parannettava.
Muilla maatalouden aloilla on osoittautunut hyväksi
”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -periaatteeseen perustuva hallinnointijärjestelmä. Hallinnon yksinkertaistamiseksi kolmansista maista peräisin olevien lampaan- ja
vuohenlihatuotteiden kiintiöitä olisi neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 3013/89 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta 26 päivänä kesäkuuta
1995 annetusta komission asetuksesta (EY) N:o 1439/
95 (5) poiketen hallinnoitava asetuksen (EY) N:o 2529/
2001 16 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.
Lisäksi olisi noudatettava tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92
soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o
2454/93 (6) 308 a ja 308 b artiklaa ja 308 c artiklan 1
kohtaa. Kun tuontia hallinnoidaan näiden säännösten
mukaisesti, tuontitodistusta ei pitäisi enää vaatia.

(9)

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Lampaan- ja vuohenlihaa koskevat yhteisön tariffikiintiöt
olisi avattava vuodeksi 2004. Asetuksessa (EY) N:o
2529/2001 tarkoitetut tullit ja määrät olisi vahvistettava
niiden asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten
mukaisesti, jotka ovat voimassa vuonna 2004.

(2)

Jos Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin,
Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus
ratifioidaan, Tšekki, Slovenia ja Slovakia liittyvät Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004. Näille
maille myönnettävät kiintiöt olisi sen vuoksi avattava
ainoastaan liittymispäivään asti.

(3)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen
tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen
tariffimääräysten täytäntöönpanosta yhteisön osalta 18
päivänä helmikuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 312/2003 (2) avataan 1 päivästä helmikuuta 2003 CN-koodiin 0204 kuuluvalle tuotteelle
ylimääräinen 2 000 tonnin kahdenvälinen tariffikiintiö,
jonka määrää lisätään 10 prosentilla vuosittain. Kyseinen
kiintiö olisi lisättävä Chilen GATT/WTO-kiintiöön, ja
kumpaakin kiintiötä olisi hallinnoitava samalla tavoin 1
päivästä tammikuuta 2004.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 992/95 muuttamisesta Norjasta
peräisin olevien tiettyjen maatalous- ja kalastustuotteiden
tariffikiintiöiden osalta 21 päivänä heinäkuuta 2003
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1329/2003 (3)
säädetään maataloustuotteiden kauppaa koskevista
kahdenvälisistä lisämyönnytyksistä.

(5)

AKT-maille myönnetään Cotonoun sopimuksessa (4)
lampaan- ja vuohenlihatuotteiden tariffikiintiöitä.

(6)

Koska tuontia hallinnoidaan kalenterivuosittain, ajanjaksoksi 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään kesäkuuta määritellyissä kiintiöissä vuodeksi 2004 vahvistetut määrät

Jotta vältettäisiin mahdollinen syrjintä viejämaiden välillä
ja koska vastaavia tariffikiintiöitä ei ole edellisten kahden
vuoden aikana käytetty nopeasti loppuun, tämän
asetuksen mukaisia tariffikiintiöitä ei ole aluksi syytä
pitää asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan
mukaisesti kriittisinä, kun niitä hallinnoidaan ”ensiksi
tullutta palvellaan ensin” -järjestelmällä. Sen vuoksi tulliviranomaisten olisi voitava poiketa vakuuden vaatimisesta tavaroilta, jotka on alun perin tuotu näissä kiintiöissä, asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan 1
kohdan ja 248 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Niiden
erityispiirteiden vuoksi, joita liittyy siirtymiseen yhdestä
hallinnointijärjestelmästä toiseen, kyseisen asetuksen 308
c artiklan 2 ja 3 kohtaa ei pitäisi soveltaa.

(1) EYVL L 341, 22.12.2001, s. 3, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003,
s. 1).
(2) EUVL L 46, 20.2.2003, s. 1.
(3) EUVL L 187, 26.7.2003, s. 1.
(4) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(5) EYVL L 143, 27.6.1995, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 272/2001 (EYVL L 41, 10.2.2001,
s. 3).
(6) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1335/2003 (EUVL L 187,
26.7.2003, s. 16).
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(11)

(12)

(13)

(14)
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”Ensiksi tullutta palvellaan ensin” -järjestelmän
täytäntöönpano edellyttää kiintiöiden suuren määrän ja
niiden perinteisen käytön vuoksi lisävalmistelua Australian ja Uuden-Seelannin osalta. Sen vuoksi ”ensiksi
tullutta palvellaan ensin” -järjestelmää olisi sovellettava
tuontiin näistä kahdesta maasta vasta 1 päivästä toukokuuta 2004 ja tuontitodistuksia olisi annettava 30
päivään huhtikuuta 2004 asti asetuksessa (EY) N:o 1439/
95 vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Sen vuoksi olisi
annettava säännöksiä kummassakin hallinnointijärjestelmässä käytettävissä olevista määristä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen teuraspainoekvivalenttina
ilmaistujen määrien laskemiseksi lampaan- ja vuohenlihatuotteiden nettopainoon sovelletaan seuraavia kertoimia:

Olisi selvennettävä, millaisia tuotteiden alkuperätodistuksia oikeus tariffikiintiöiden käyttöön edellyttää
”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -järjestelmässä.

d) luulliset tuotteet: 1,00.

Kun lampaanlihatuotteita esitetään tuontitarkoituksissa
tulliviranomaisille, näiden viranomaisten on vaikeaa
määritellä, ovatko kyseiset tuotteet peräisin kotieläiminä
pidettävistä lampaista vai muista lampaista. Tullin määrä
määräytyy kuitenkin tällä perusteella. Tämän vuoksi on
aiheellista säätää, että kyseisestä seikasta on annettava
selvitys alkuperätodistuksessa.
Terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista
nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuonnissa
kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun
neuvoston direktiivin 72/462/ETY (1) 3 artiklan ja
kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja
direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY
muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun
mukaisesti
neuvoston
direktiivin
91/496/ETY (2)
ainoastaan sellaisia tuotteita voidaan tuoda, jotka
täyttävät yhteisön voimassa olevat eläinlääkinnälliset
säännöt ja todistusvaatimukset.
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lampaiden
ja vuohien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tässä asetuksessa avataan yhteisön tariffikiintiöt lampaille ja
vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle 1 päivän tammikuuta
ja 31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi ajaksi.
2 artikla
CN-koodeihin
0104 10 30,
0104 10 80,
0104 20 90,
0210 99 21, 0210 99 29 ja 0204 kuuluvien liitteessä mainituista maista peräisin olevien lampaiden, vuohien sekä
lampaanlihan ja vuohenlihan tuonnissa kannettavat tullit on
suspendoitava tai alennettava tämän asetuksen mukaisesti.
3 artikla
1.
CN-koodiin 0204 kuuluvan lihan teuraspainoekvivalenttina ilmaistu määrä ja CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80
ja 0104 20 90 kuuluvien elävien eläinten määrät ja kannettavat
tullit vahvistetaan liitteessä.
(1) EYVL L
viimeksi
(EUVL L
(2) EYVL L
viimeksi
s. 1).

302, 31.12.1972, s. 28, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 807/2003
122, 16.5.2003, s. 36).
268, 24.9.1991, s. 56, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna direktiivillä 96/43/EY (EYVL L 162, 1.7.1996,

a) elävät eläimet: 0,47;
b) luuton karitsan- ja vohlanliha: 1,67;
c) luuton lampaanliha ja luuton muu vuohenliha kuin vohlanliha ja näiden sekoitukset: 1,81;

3.

’Vohlalla’ tarkoitetaan enintään vuoden ikäistä vuohta.

4 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1439/95 II A ja B osastosta poiketen tämän
asetuksen liitteessä olevien maaryhmien nro 2, 3, 4 ja 5 sekä
Argentiinan, Uruguayn, Chilen, Islannin ja Slovenian osalta
vahvistettuja tariffikiintiöitä on hallinnoitava ”ensiksi tullutta
palvellaan ensin” -periaatteella asetuksen (ETY) N:o 2454/93
308 a ja 308 b artiklan sekä 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2004.
Kyseisen asetuksen 308 c artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.
Tuontitodistusta ei vaadita.

5 artikla
1. Liitteessä maaryhmän nro 1 kohdalla Australialle ja
Uudelle-Seelannille vahvistettuja tariffikiintiöitä on hallinnoitava
1 päivästä tammikuuta 30 päivään huhtikuuta 2004 asetuksen
(EY) N:o 1439/95 II A osastossa annettujen sääntöjen mukaisesti.
2. Asetuksen (EY) N:o 1439/95 II A osastosta poiketen 1
kohdassa tarkoitettuja tariffikiintiöitä on hallinnoitava 1
päivästä toukokuuta 31 päivään joulukuuta 2004 tämän
asetuksen 4 artiklan mukaisesti.
Viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetut 1 kohdan
mukaiset tuontitodistukset ovat kuitenkin voimassa niiden
voimassaolokauden päättymiseen asti.
3. Edellä olevan 2 kohdan mukaisesti hallinnoitaviksi
määriksi vahvistetaan alustavasti Australian osalta 18 650
tonnia vuodessa ja Uuden-Seelannin osalta 226 700 tonnia
vuodessa; näistä määristä vähennetään se arvioitu määrä teuraspainoekvivalentiksi muunnettuna, jolle tuontitodistuksia on
annettu viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004.
Tätä alustavaa määrää on tarkistettava huhtikuun aikana tosiasiassa annettujen tuontitodistusten perusteella. Toukokuun 1
päivänä vahvistettuun määrään lisätään vielä se määrä teuraspainoekvivalenttina ilmaistuna, jonka osalta todetaan toimivaltaisille viranomaisille palautettujen todistusten perusteella, että
annettuja todistuksia ei ole käytetty tai ne on käytetty vain osittain. Todistuksia, joita ei ole palautettu 15 päivään huhtikuuta
mennessä, pidetään kokonaan käytettyinä todistuksina.
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Edellä olevan 3 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on

a) ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 1439/95 19 artiklan 2
kohdan a alakohdassa tarkoitetut määrät myös teuraspainoekvivalentteina;
b) ilmoitettava komissiolle asetuksen (EY) N:o 1439/95 19
artiklan 2 kohdassa vaadittujen tietojen lisäksi huhtikuun
2004 jokaisen viikon ensimmäisenä työpäivänä sekä edellisen viikon aikana annetut tuontitodistukset että niissä
myönnetyt määrät teuraspainoekvivalentteina;
c) asetuksen (EY) N:o 1439/95 19 artiklan 2 kohdan a alakohdasta poiketen ilmoitettava kyseisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 25 päivänä elokuuta 2004.
5.
Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun teuraspainoekvivalentin
laskemiseen sovelletaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja
kertoimia.
6 artikla
1.
Liitteessä vahvistettujen, 4 artiklan mukaisesti hallinnoitujen tariffikiintiöiden käyttöoikeus edellyttää, että yhteisön
tulliviranomaisille esitetään asianomaisen kolmannen maan
toimivaltaisten viranomaisten antama voimassa oleva alkuperätodistus sekä kyseisten tuotteiden vapaaseen liikkeeseen
luovuttamista koskeva tulli-ilmoitus. Muiden kuin tullietuussopimuksiin perustuvien tariffikiintiöiden alaisten tuotteiden alkuperä on määriteltävä yhteisössä voimassa olevien säännösten
mukaisesti.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja alkuperätodistuksia ovat
seuraavat:
a) tullietuussopimukseen kuuluvan tariffikiintiön tapauksessa
kyseisessä sopimuksessa määrätty alkuperätodistus
b) muiden tariffikiintiöiden osalta asetuksen (ETY) N:o 2454/
93 47 artiklan mukaisesti laadittu todistus, jossa ilmoitetaan
kyseisessä artiklassa säädettyjen tietojen lisäksi seuraavat:
— CN-koodi (vähintään neljä ensimmäistä numeroa),
— kyseisen tariffikiintiön järjestysnumero tai järjestysnumerot tämän kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti,
— nettopaino yhteensä tämän asetuksen 3 artiklan 2
kohdassa säädettyjä kertoimia varten määriteltyjen luokkien mukaisesti;
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c) sellaisen maan osalta, jonka sekä a että b alakohtaan
kuuluvat kiintiöt on sulautettu yhteen, a kohdassa tarkoitettu todistus.
Edellä b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa asetuksen (EY)
N:o 1439/95 liitteen II mukaisia lomakkeita, joihin sisältyvät
kaikki kyseisessä alakohdassa vaaditut tiedot, voi käyttää
vuoden 2004 aikana, jolloin niistä on tämän asetuksen 4
artiklaa sovellettaessa viivattava yli tuontitodistuksia koskeva
teksti.
Jos b alakohdassa tarkoitettu alkuperätodistus esitetään vain
yhden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen yhteydessä, siinä voi olla useita järjestysnumeroita.
Kaikissa muissa tapauksissa siinä on oltava vain yksi järjestysnumero.
3. Oikeus käyttää tariffikiintiötä, joka vahvistetaan liitteessä
maaryhmän nro 4 kohdalla CN-koodeihin ex 0204,
ex 0210 99 21 ja ex 0210 99 29 kuuluville tuotteille, edellyttää alkuperätodistuksen tuotekuvauskohdassa yhtä seuraavista maininnoista:
a) ”kotieläminä pidettävistä lammaslajeista saatuja lampaanlihatuotteita”;
b) ”muista kuin kotieläminä pidettävistä lammaslajeista saatuja
tuotteita”.
Näiden merkintöjen on vastattava kyseisten tuotteiden mukana
seuraavan eläinlääkärintodistuksen merkintöjä.
7 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.
Tšekin, Slovenian ja Slovakian osalta sitä sovelletaan 30
päivään huhtikuuta 2004, jos Tšekin, Viron, Kyproksen,
Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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Maaryhmä
N:o

CN-koodit

Arvotulli

Paljoustulli
euroa/100 kg

1

0204

Nolla

Nolla

3

Nolla

Järjestysnumero ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” (2)
Alkuperä

Vuotuinen määrä
tonnia teuraspainoekvivalenttia

Elävät eläimet
(kerroin 0,47)

Luuton
karitsanliha (3)

Luuton lampaanliha (4)
(kerroin 1,81)

Luullinen liha ja
ruhot
(kerroin 1,00)

—

09.2101

09.2102

09.2011

Argentiina

23 000

09.4132

—

09.2105

09.2106

09.2012

Australia

18 650

09.4134

—

09.2109

09.2110

09.2013

Uusi-Seelanti

—

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

—

09.2115

09.2116

09.1922

Chile

5 183

—

09.2119

09.2120

09.0790

Islanti

1 350

—

09.5931

09.5932

09.1763

Slovenia (5)

09.5935

09.5936

09.5937

09.5874

Tšekki (5)

2 150

09.5939

—

—

09.5882

Slovakia (5) (6)

4 300

226 700

50

Nolla

0204

Nolla

Nolla

—

09.2121

09.2122

09.0781

Norja

300

0204

Nolla

Nolla

—

09.2125

09.2126

09.0693

Grönlanti

100

—

09.2129

09.2130

09.0690

Färsaaret

20

—

09.2131

09.2132

09.0227

Turkki

200
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0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
0204
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Järjestysnumero (1)
asetuksen (EY) N:o
1439/95 II A
osaston mukaisesti

4

CN-koodit

Arvotulli

Paljoustulli
euroa/100 kg

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

Nolla

Ainoastaan kotieläiminä
pidettävien lammaslajien
osalta: ex 0204,
ex 0210 99 21 ja
ex 0210 99 29.

Järjestysnumero (1)
asetuksen (EY) N:o
1439/95 II A
osaston mukaisesti

Järjestysnumero ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” (2)
Alkuperä

Vuotuinen määrä
tonnia teuraspainoekvivalenttia

Luuton
karitsanliha (3)

Luuton lampaanliha (4)
(kerroin 1,81)

Luullinen liha ja
ruhot
(kerroin 1,00)

Nolla

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

AKT-valtiot

100

Nolla

Alennus
65 %
paljoustulleista

—

09.2161

09.2165

09.1626

AKT-valtiot

500

0204

Nolla

Nolla

—

09.2171

09.2175

09.2015

Muut

200

0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

10 %

Nolla

09.2181

—

—

09.2019

Muut

49
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Elävät eläimet
(kerroin 0,47)
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Maaryhmä
N:o

Ainoastaan muiden kuin
kotieläiminä pidettävien
lammaslajien osalta:
ex 0204, ex 0210 99 21
ja ex 0210 99 29.

(1) Järjestysnumeroita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 30 päivään huhtikuuta 2004 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kyseisten järjestysnumeroiden mukaan annetuissa tuontitodistuksissa olevat määrät on otettava huomioon, kun kiintiön
jäljellä oleva määrä lasketaan lopullisesti ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -järjestelmässä.
(2) Australian ja Uuden-Seelannin osalta näitä järjestysnumeroita sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2004 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
3
( ) Ja vohlanliha.
(4) Ja muu vuohenliha kuin vohlanliha.
(5) Tariffikiintiöt uusille jäsenvaltioille avataan 1 päivän tammikuuta ja 30 päivän huhtikuuta 2004 väliseksi ajaksi 7 artiklan mukaisesti.
(6) Slovakian osalta tariffikiintiö koskee ainoastaan CN-koodeja 0104 10 30, 0104 10 80 ja 0104 20 90.
(7) ”Muut” tarkoittaa kaikkia muita alkuperämaita, myös AKT-valtioita, joita ei mainita tässä taulukossa.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2234/2003,
annettu 23 päivänä joulukuuta 2003,
Kroatiasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja Serbia ja
Montenegrosta peräisin olevien ”baby beef” -tuotteiden tariffikiintiöiden soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä vuodeksi 2004
neuvoston asetuksen (EY) N:o 153/2002 (6) 2 artiklassa
säädetään, että ”baby beef” -naudanlihatuotteita koskevien myönnytysten täytäntöönpanemiseksi olisi annettava yksityiskohtaiset säännöt.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1
kohdan ensimmäisen alakohdan,

(4)

Valvontatarkoituksessa Bosnia ja Hertsegovinan sekä
Serbia ja Montenegron, Kosovo mukaan luettuna, ”baby
beef” -tuotteiden kiintiöissä tapahtuvalta tuonnilta edellytetään asetuksessa (EY) N:o 2007/2000 sellaisen aitoustodistuksen esittämistä, jolla todistetaan, että tavarat ovat
todistuksen antaneen maan alkuperätuotteita ja että ne
vastaavat täysin mainitun asetuksen liitteessä II olevaa
määritelmää. Yhdenmukaisuuden vuoksi olisi säädettävä,
että myös Kroatiasta ja entisestä Jugoslavian tasavallasta
Makedoniasta peräisin olevalta ”baby beef” -tuotteiden
kiintiöissä tapahtuvalta tuonnilta edellytetään sellaisen
aitoustodistuksen esittämistä, jolla todistetaan, että
tavarat ovat todistuksen antaneen maan alkuperätuotteita
ja että ne vastaavat täysin entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian ja Kroatian kanssa tehtyjen väliaikaisten
sopimusten liitteessä III olevaa määritelmää. Lisäksi on
tarpeen vahvistaa aitoustodistusten malli sekä niiden
käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(5)

Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään Yhdistyneiden
Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 tekemässä päätöslauselmassa 1244, hallinnoi
Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen hallinnon siviilioperaatio Kosovossa (UNMIK), joka on myös perustanut erillisen tullilaitoksen. Tämän vuoksi on tarpeen
säätää Serbia ja Montenegron / Kosovon alkuperätuotteita varten käytettävästä erityisestä aitoustodistuksesta.

(6)

Kyseisiä kiintiöitä olisi hallinnoitava tuontitodistusten
avulla. Näin ollen sovelletaan maataloustuotteiden
tuonti-, vienti ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn
soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista
säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (7) ja naudanliha-alan
tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (ETY)
N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/95 (8)
säännöksiä, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta
johdu.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta
Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille
sekä asetuksen (EY) N:o 2820/98 muuttamisesta ja
asetusten (EY) N:o 1763/1999 ja (EY) N:o 6/2000
kumoamisesta 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 (2)4 artiklan 2
kohdassa säädetään ”baby beef” -tuotteiden vuotuisesta
11 475 tonnin tullietuuskiintiöstä, joka jaetaan Bosnia ja
Hertsegovinan sekä Serbia ja Montenegron, Kosovo
mukaan luettuna, kesken.

(2)

Kroatian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian
kanssa tehdyissä väliaikaisissa sopimuksissa, jotka on
hyväksytty Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan
välisen kaupasta ja kaupan liitännäistoimenpiteistä
tehdyn väliaikaisen sopimuksen tekemisestä 28 päivänä
tammikuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2002/
107/EY (3) ja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian
tasavallan Makedonian välisen väliaikaisen sopimuksen
tekemisestä kaupasta ja kaupan liitännäistoimenpiteistä 9
päivänä huhtikuuta 2001 tehdyllä neuvoston päätöksellä
2001/330/EY (4), määrätään 9 400 tonnin ja 1 650
tonnin vuotuisista tullietuuskiintiöistä.

(3)

Tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden
jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisen vakautusja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi ja Euroopan
yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi 19 marraskuuta 2001 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2248/2001 (5) 2 artiklassa
sekä tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden
jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi ja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian
tasavallan Makedonian välisen väliaikaisen sopimuksen
soveltamiseksi 21 päivänä tammikuuta 2002 annetun

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270,
21.10.2003, s. 1).
2
( ) EYVL L 240, 23.9.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 607/2003 (EUVL L 86,
3.4.2003, s. 18).
(3) EYVL L 40, 12.2.2002, s. 9.
(4) EYVL L 124, 4.5.2001, s. 1.
(5) EYVL L 304, 21.11.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2/2003 (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 18).

(6) EYVL L 25, 29.1.2002, s. 16, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3/2003 (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 30).
(7) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 325/2003 (EUVL L 47, 21.2.2003,
s. 21).
(8) EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 852/2003 (EUVL L 123,
17.5.2003, s. 9).
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(7)

Kyseisten tuotteiden tuonnin moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä, että tuontitodistusten myöntäminen edellyttää erityisesti aitoustodistuksen merkintöjen tarkastamista.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihaalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

24.12.2003

2. Todistushakemusten ja todistusten 8 kohdassa on mainittava alkuperämaa tai alkuperätullialue. Todistukset velvoittavat
tuomaan tästä maasta tai tältä tullialueelta.
Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava yksi
seuraavista maininnoista:
— ”Baby beef” [Reglamento (CE) no 2234/2003]
— ”Baby beef” [forordning (EF) nr. 2234/2003]

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

— ”Baby beef” [Verordnung (EG) Nr. 2234/2003]
1 artikla

— ”Baby beef” [Κανονισµός (EK) αριθ. 2234/2003]

1.
Avataan seuraavat tariffikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja
31 päivän joulukuuta 2004 väliseksi ajanjaksoksi:
a) 9 400 tonnia Kroatiasta peräisin olevaa ”baby beef” -tuotetta
teuraspainona ilmaistuna;
b) 1 500 tonnia Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevaa
”baby beef” -tuotetta teuraspainona ilmaistuna;

— ”Baby beef” (Regulation (EC) No 2234/2003)
— ”Baby beef” [Règlement (CE) no 2234/2003]
— ”Baby beef” [regolamento (CE) n. 2234/2003]
— ”Baby beef” [Verordening (EG) nr. 2234/2003]

c) 1 650 tonnia entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta
peräisin olevaa ”baby beef” -tuotetta teuraspainona ilmaistuna;

— ”Baby beef” [Regulamento (CE) n.o 2234/2003]

d) 9 975 tonnia Serbia ja Montenegrosta, Kosovo mukaan luettuna, peräisin olevaa ”baby beef” -tuotetta teuraspainona
ilmaistuna.

— ”Baby beef” [förordning (EG) nr 2234/2003].

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen kiintiöiden järjestysnumerot ovat 09.4503, 09.4504, 09.4505 ja 09.4506.
Kyseisiin kiintiöihin luettaessa 100 kilogrammaa elopainoa
vastaa 50:tä kilogrammaa teuraspainoa.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä kannettavaksi
tulliksi vahvistetaan 20 prosenttia arvotullista ja 20 prosenttia
paljoustullista, sellaisina kuin ne vahvistetaan yhteisessä tullitariffissa.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä voidaan tuoda
eräitä seuraaviin CN-koodeihin kuuluvia eläviä eläimiä ja lihaa,
jotka mainitaan asetuksen (EY) N:o 2007/2000 liitteessä II sekä
Kroatian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa
tehtyjen väliaikaisten sopimusten liitteessä III:
— ex 0102 90 51,
ex 0102 90 79,

ex 0102 90 59,

ex 0102 90 71

— ”Baby beef” (asetus (EY) N:o 2234/2003)

3. Toimivaltaiselle viranomaiselle on esitettävä 4 artiklan
mukaisesti laaditun aitoustodistuksen alkuperäiskappale ja sen
jäljennös sekä siihen liittyvä ensimmäinen tuontitodistushakemus. Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä aitoustodistuksen alkuperäiskappale.
Aitoustodistusta voidaan käyttää sen osoittaman määrän
rajoissa useamman kuin yhden tuontitodistuksen myöntämiseen. Toimivaltaisen viranomaisen on tällöin tehtävä aitoustodistukseen merkintä, josta ilmenee myönnetty määrä.
4. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tuontitodistuksia vasta varmistettuaan, että kaikki aitoustodistuksessa
annetut tiedot vastaavat komission viikoittain kyseisestä tuonnista saamia vastaavia tietoja. Tämän jälkeen todistukset on
myönnettävä viipymättä.

ja

— ex 0201 10 00 ja ex 0201 20 20,

4 artikla

— ex 0201 20 30,
— ex 0201 20 50.
2 artikla
Asetuksia (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1445/95 sovelletaan
1 artiklassa tarkoitetuissa kiintiöissä tapahtuvaan tuontiin, jollei
tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.
3 artikla
1.
Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen määrien tuonti edellyttää
tuontitodistuksen esittämistä niitä vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa.

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettuja kiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten mukana on seurattava liitteessä VI mainittujen viejämaan tai viejätullialueen viranomaisten myöntämä
aitoustodistus, jossa todistetaan, että tuotteet ovat peräisin
kyseisestä maasta tai kyseiseltä tullialueelta ja että ne vastaavat
tapauksen mukaan joko asetuksen (EY) N:o 2007/2000 liitteessä II tai 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen väliaikaisten
sopimusten liitteessä III olevaa määritelmää.
2. Aitoustodistuksesta laaditaan viejämaan tai viejätullialueen
osalta liitteissä I, II, III, IV ja V esitetyn mallin mukainen yksi
alkuperäiskappale ja kaksi jäljennöstä, ja ne painetaan ja
täytetään jollakin yhteisön virallisista kielistä. Ne voidaan myös
painaa ja täyttää viejämaan tai viejätullialueen virallisella kielellä
tai jollakin niistä.

24.12.2003

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa tuontitodistushakemus on jätetty, saavat vaatia, että todistus on
käännettävä.
3.
Aitoustodistuksen alkuperäiskappale ja jäljennökset on
täytettävä kirjoituskoneella tai käsin. Jälkimmäisessä tapauksessa
on käytettävä mustaa mustetta ja kirjoitettava suuraakkosin.
Lomakkeen koko on 210 × 297 millimetriä. Käytettävän
paperin painon on oltava vähintään 40 grammaa neliömetriä
kohti. Alkuperäiskappale on väriltään valkoinen, ensimmäinen
jäljennös vaaleanpunainen ja toinen jäljennös keltainen.
4.
Jokainen todistus on yksilöitävä sarjanumerolla, jonka
jälkeen merkitään todistuksen myöntäneen maan tai tullialueen
nimi.
Jäljennöksissä on oltava sama sarjanumero ja nimi kuin alkuperäiskappaleessa.
5.
Todistus on voimassa ainoastaan, jos siinä on liitteessä VI
mainitun viranomaisen asianmukainen hyväksymismerkintä.
6.
Todistukset katsotaan varustetuiksi asianmukaisella hyväksymismerkinnällä, jos niissä mainitaan antopaikka ja -päivä ja
jos niissä on todistuksen myöntävän viranomaisen leima ja sellaisten henkilöiden allekirjoitukset, joilla on oikeus allekirjoittaa
todistus.
5 artikla
1.
Liitteessä VI mainittujen todistuksen myöntävien viranomaisten on:

L 339/29

c) sitouduttava toimittamaan komissiolle vähintään kerran
viikossa kaikki aitoustodistuksissa olevien merkintöjen
varmentamiseksi tarvittavat tiedot, erityisesti todistuksen
numeron, viejän, vastaanottajan, määrämaan, tuotteen
(elävät eläimet/liha), nettopainon ja allekirjoituspäivämäärän.
2. Komissio tarkistaa liitteessä VI olevan luettelon, jos 1
kohdan a alakohdassa mainittu vaatimus ei enää täyty tai todistuksen myöntävä viranomainen ei enää täytä jotakin velvoitteistaan tai kun uusi todistuksia myöntävä laitos on nimetty.
6 artikla
Aitoustodistukset ja tuontitodistukset ovat voimassa kolme
kuukautta niiden myöntämispäivästä. Niiden voimassaolo
päättyy kuitenkin 31 päivänä joulukuuta 2004.
7 artikla
Viejämaan tai viejätullialueen viranomaisten on toimitettava
komissiolle todistuksen myöntävien viranomaistensa käyttämät
leimamerkinnät sekä aitoustodistusten allekirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja allekirjoitukset. Komissio
toimittaa tällaiset tiedot jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
8 artikla

a) oltava viejämaan tai viejätullialueen sellaisiksi tunnustamia;

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

b) sitouduttava varmentamaan todistusten merkinnät;

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE VI
Todistuksen myöntävät viranomaiset:
— Kroatian tasavalta: ”Euroinspekt”, Zagreb, Kroatia
— Bosnia ja Hertsegovina:
— Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia:
— Serbia ja Montenegro (1): ”YU Institute for Meat Hygiene and Technology”, Kacanskog 13, Belgrad, Jugoslavia.
— Serbia ja Montenegro/Kosovo:

(1) Lukuun ottamatta Kosovoa, sellaisena kuin se määritellään Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta
1999 tehdyssä päätöslauselmassa 1244.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2235/2003,
annettu 23 päivänä joulukuuta 2003,
neuvoston asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yhteisistä
säännöistä perunatärkkelyksen osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

On tarpeen vahvistaa perunoiden painon määrittämistä
ja perunatärkkelykselle maksettavaa tukea koskevat
yhteiset säännöt, vähimmäishinta ja palkkio suhteessa
perunoiden tärkkelyspitoisuuteen.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien
tukien hallintokomitean ja viljan hallintokomitean
lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden
tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o
1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY)
N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY)
N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001
muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 145 artiklan
c alakohdan,
ottaa huomioon perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä
27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1868/94 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 6 luvussa
säädetään tuesta perunatärkkelyksen valmistukseen
tarkoitettujen perunoiden tuottajille. Mainitun asetuksen
93 artiklan mukaan tukea sovelletaan siihen perunamäärään, joka tarvitaan yhden tärkkelystonnin valmistukseen.
Asetuksen (EY) N:o 1868/94 4 a artiklassa säädetään
perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitettujen perunoiden vähimmäishinta. Sitä mukautetaan perunoiden
tärkkelyspitoisuuden mukaan. Mainitun asetuksen 5
artiklassa säädetään perunatärkkelystä tuottaville yrityksille tuotetusta perunatärkkelysmäärästä maksettavasta
palkkiosta.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 ja 94 artiklaa ja asetuksen
(EY) N:o 1868/94 4 a ja 5 artiklaa sovellettaessa perunoiden
paino on määritettävä tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.
Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 artiklassa säädetty tärkkelysperunan tuki sekä asetuksen (EY) N:o 1868/94 4 a ja 5 artiklassa säädetty vähimmäishinta ja palkkio suhteessa perunoiden
tärkkelyspitoisuuteen vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan markkinointivuodesta 2004/2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1.
(2) EYVL L 197, 30.7.1994, s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003.
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LIITE I
Perunoiden paino on määritettävä jotakin seuraavista menetelmistä käyttäen:
Menetelmä A
Perunoiden nettopaino määritetään ottamalla näytteitä. Näytteet otetaan eri puolilta kuljetusvälinettä ja kolmelta eri
tasolta: ylhäältä, keskeltä ja alhaalta.
Multa poistetaan ennen tyhjän kuljetusvälineen punnitsemista.
Tarkastettavien näytteiden on oltava vähintään 20 kilogramman painoisia. Mukulat pestään, niistä poistetaan epäpuhtaudet ja ne punnitaan uudelleen.
Todetusta painosta vähennetään 2 prosenttia pesun aikana imeytyneen veden huomioon ottamiseksi. Tulos muodostaa
1 000 kilogrammaan perunoita tehtävän kokonaisvähennyksen.
Menetelmä B
Yhdeltä tuottajalta peräisin olevan erän muodostavat perunat kootaan siiloihin.
Perunat pestään, niistä poistetaan epäpuhtaudet ja siiloihin koottujen perunoiden todellinen kokonaispaino määritetään
ottaen huomioon imeytyneen veden muodostama 2 prosenttia.
Menetelmä C
1. Tätä perunoiden todellisen painon määrittämiseen tarkoitettua menetelmää sovelletaan silloin, kun eri tuottajilta
peräisin olevia useita eriä on koottu samaan siiloon, sillä edellytyksellä, että tuottajat ovat ennakolta antaneet suostumuksensa tämän menetelmän käyttöön.
Ennen kaikkien erien todellisen painon määrittämistä kunkin erän nettopaino määritetään käyttämällä menetelmää A.
2. Siiloon kootut perunat pestään, niistä poistetaan epäpuhtaudet ja niiden todellinen kokonaispaino määritetään ottaen
huomioon imeytyneen veden muodostama 2 prosenttia.
3. Jos kaikkien pestyjen perunaerien punnitus antaa eri tuloksen kuin menetelmällä A saatujen tulosten yhteenlaskettu
summa, tehdään seuraava korjaus: edellä 2 kohdassa tarkoitettu kokonaispaino kerrotaan kunkin erän menetelmällä
A saadulla nettopainolla.
Kukin tulos jaetaan menetelmällä A määritettyjen erien kokonaisnettopainolla.
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LIITE II

5 050 perunagramman vedenalainen paino
(grammaa)

(1)

Perunoiden tärkkelyspitoisuus
(prosenttia)

1 000 tärkkelyskilogramman valmistukseen tarvittava
perunamäärä
(kilogrammaa)

Tuottajalle
1 000 kg:sta perunoita maksettava
vähimmäishinta
(euroa)

Tärkkelyksentuottajalle 1 000 kg:sta
perunoita maksettava
palkkio
(euroa)

Tuottajalle 1 000 kg:sta perunoita maksettava
maksu
(euroa)
Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 artikla
Ensimmäinen
luetelmakohta

Toinen luetelmakohta

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

352

13,0

6 533

27,29

3,406

16,92

10,15

353

13,1

6 509

27,39

3,418

16,98

10,19

354

13,1

6 486

27,49

3,430

17,04

10,23

355

13,2

6 463

27,59

3,443

17,10

10,26

356

13,2

6 439

27,69

3,456

17,17

10,30

357

13,3

6 416

27,79

3,468

17,23

10,34

358

13,3

6 393

27,89

3,480

17,29

10,37

359

13,4

6 369

28,00

3,493

17,36

10,41

360

13,4

6 346

28,10

3,506

17,42

10,45

361

13,5

6 322

28,20

3,519

17,48

10,49

362

13,5

6 299

28,31

3,532

17,55

10,53

363

13,6

6 276

28,41

3,545

17,61

10,57

364

13,6

6 252

28,52

3,559

17,68

10,61

365

13,7

6 229

28,63

3,572

17,75

10,65

366

13,7

6 206

28,73

3,585

17,81

10,69

367

13,8

6 182

28,84

3,599

17,88

10,73

368

13,8

6 159

28,95

3,613

17,95

10,77

369

13,9

6 136

29,06

3,626

18,01

10,81

370

13,9

6 112

29,17

3,640

18,09

10,85

371

14,0

6 089

29,28

3,654

18,15

10,89

372

14,0

6 065

29,40

3,669

18,23

10,93

373

14,1

6 047

29,49

3,680

18,28

10,97

374

14,1

6 028

29,58

3,691

18,34

11,00

375

14,2

6 005

29,69

3,705

18,41

11,04

376

14,2

5 981

29,81

3,720

18,48

11,09

377

14,3

5 963

29,90

3,731

18,54

11,12

378

14,3

5 944

30,00

3,743

18,60

11,16

379

14,4

5 921

30,11

3,758

18,67

11,20

380

14,4

5 897

30,24

3,773

18,75

11,25

24.12.2003

5 050 perunagramman vedenalainen paino
(grammaa)

(1)

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Perunoiden tärkkelyspitoisuus
(prosenttia)

1 000 tärkkelyskilogramman valmistukseen tarvittava
perunamäärä
(kilogrammaa)

Tuottajalle
1 000 kg:sta perunoita maksettava
vähimmäishinta
(euroa)

L 339/39

Tärkkelyksentuottajalle 1 000 kg:sta
perunoita maksettava
palkkio
(euroa)

Tuottajalle 1 000 kg:sta perunoita maksettava
maksu
(euroa)
Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 artikla
Ensimmäinen
luetelmakohta

Toinen luetelmakohta

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

381

14,5

5 879

30,33

3,785

18,80

11,28

382

14,5

5 860

30,43

3,797

18,86

11,32

383

14,6

5 841

30,53

3,809

18,92

11,35

384

14,6

5 822

30,63

3,822

18,99

11,39

385

14,7

5 799

30,75

3,837

19,06

11,44

386

14,7

5 776

30,87

3,852

19,14

11,48

387

14,8

5 757

30,97

3,865

19,20

11,52

388

14,8

5 738

31,08

3,878

19,26

11,56

389

14,9

5 720

31,17

3,890

19,33

11,59

390

14,9

5 701

31,28

3,903

19,39

11,63

391

15,0

5 682

31,38

3,916

19,45

11,67

392

15,0

5 664

31,48

3,928

19,52

11,71

393

15,1

5 626

31,69

3,955

19,65

11,79

394

15,2

5 607

31,80

3,968

19,71

11,83

395

15,2

5 589

31,90

3,981

19,78

11,87

396

15,3

5 570

32,01

3,995

19,85

11,91

397

15,3

5 551

32,12

4,008

19,91

11,95

398

15,4

5 542

32,17

4,015

19,95

11,97

399

15,4

5 533

32,23

4,021

19,98

11,99

400

15,4

5 523

32,28

4,029

20,01

12,01

401

15,5

5 486

32,50

4,056

20,15

12,09

402

15,6

5 467

32,62

4,070

20,22

12,13

403

15,6

5 449

32,72

4,083

20,29

12,17

404

15,7

5 430

32,84

4,098

20,36

12,21

405

15,7

5 411

32,95

4,112

20,43

12,26

406

15,8

5 393

33,06

4,126

20,50

12,30

407

15,8

5 374

33,18

4,140

20,57

12,34

408

15,9

5 364

33,24

4,148

20,61

12,36

409

15,9

5 355

33,30

4,155

20,64

12,38

410

15,9

5 346

33,35

4,162

20,68

12,41

411

16,0

5 327

33,47

4,177

20,75

12,45

L 339/40

5 050 perunagramman vedenalainen paino
(grammaa)

(1)

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Perunoiden tärkkelyspitoisuus
(prosenttia)

1 000 tärkkelyskilogramman valmistukseen tarvittava
perunamäärä
(kilogrammaa)

Tuottajalle
1 000 kg:sta perunoita maksettava
vähimmäishinta
(euroa)

24.12.2003

Tärkkelyksentuottajalle 1 000 kg:sta
perunoita maksettava
palkkio
(euroa)

Tuottajalle 1 000 kg:sta perunoita maksettava
maksu
(euroa)
Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 artikla
Ensimmäinen
luetelmakohta

Toinen luetelmakohta

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

412

16,0

5 308

33,59

4,192

20,83

12,49

413

16,1

5 280

33,77

4,214

20,94

12,56

414

16,2

5 266

33,86

4,225

20,99

12,59

415

16,2

5 252

33,95

4,236

21,05

12,63

416

16,3

5 234

34,07

4,251

21,12

12,67

417

16,3

5 215

34,19

4,267

21,20

12,72

418

16,4

5 206

34,25

4,274

21,23

12,74

419

16,4

5 196

34,32

4,282

21,27

12,76

420

16,4

5 187

34,38

4,290

21,31

12,79

421

16,5

5 150

34,62

4,320

21,46

12,88

422

16,6

5 136

34,72

4,332

21,52

12,91

423

16,6

5 121

34,82

4,345

21,59

12,95

424

16,7

5 107

34,91

4,357

21,64

12,99

425

16,7

5 093

35,01

4,369

21,70

13,02

426

16,8

5 075

35,13

4,384

21,78

13,07

427

16,8

5 056

35,27

4,401

21,86

13,12

428

16,9

5 042

35,36

4,413

21,92

13,15

429

16,9

5 028

35,46

4,425

21,98

13,19

430

17,0

5 000

35,66

4,450

22,11

13,26

431

17,1

4 986

35,76

4,462

22,17

13,30

432

17,1

4 972

35,86

4,475

22,23

13,34

433

17,2

4 963

35,93

4,483

22,27

13,36

434

17,2

4 953

36,00

4,492

22,32

13,39

435

17,2

4 944

36,07

4,500

22,36

13,41

436

17,3

4 930

36,17

4,513

22,42

13,45

437

17,3

4 916

36,27

4,526

22,49

13,49

438

17,4

4 902

36,37

4,539

22,55

13,53

439

17,4

4 888

36,48

4,552

22,61

13,57

440

17,5

4 874

36,58

4,565

22,68

13,61

441

17,5

4 860

36,69

4,578

22,74

13,65

442

17,6

4 846

36,80

4,591

22,81

13,69

24.12.2003

5 050 perunagramman vedenalainen paino
(grammaa)

(1)

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Perunoiden tärkkelyspitoisuus
(prosenttia)

1 000 tärkkelyskilogramman valmistukseen tarvittava
perunamäärä
(kilogrammaa)

Tuottajalle
1 000 kg:sta perunoita maksettava
vähimmäishinta
(euroa)

L 339/41

Tärkkelyksentuottajalle 1 000 kg:sta
perunoita maksettava
palkkio
(euroa)

Tuottajalle 1 000 kg:sta perunoita maksettava
maksu
(euroa)
Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 artikla
Ensimmäinen
luetelmakohta

Toinen luetelmakohta

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

443

17,6

4 832

36,90

4,605

22,88

13,73

444

17,7

4 818

37,01

4,618

22,94

13,77

445

17,7

4 804

37,12

4,632

23,01

13,81

446

17,8

4 790

37,23

4,645

23,08

13,85

447

17,8

4 776

37,33

4,659

23,14

13,89

448

17,9

4 762

37,44

4,672

23,21

13,93

449

17,9

4 748

37,55

4,686

23,28

13,97

450

18,0

4 720

37,78

4,714

23,42

14,05

451

18,1

4 706

37,89

4,728

23,49

14,09

452

18,1

4 692

38,00

4,742

23,56

14,13

453

18,2

4 685

38,06

4,749

23,59

14,16

454

18,2

4 679

38,11

4,755

23,62

14,17

455

18,2

4 673

38,16

4,761

23,66

14,19

456

18,3

4 645

38,39

4,790

23,80

14,28

457

18,4

4 631

38,50

4,805

23,87

14,32

458

18,4

4 617

38,62

4,819

23,94

14,36

459

18,5

4 607

38,70

4,830

23,99

14,40

460

18,5

4 598

38,78

4,839

24,04

14,42

461

18,6

4 584

38,90

4,854

24,11

14,47

462

18,6

4 570

39,02

4,869

24,19

14,51

463

18,7

4 561

39,09

4,878

24,24

14,54

464

18,7

4 551

39,18

4,889

24,29

14,57

465

18,7

4 542

39,26

4,899

24,34

14,60

466

18,8

4 523

39,42

4,919

24,44

14,66

467

18,9

4 509

39,55

4,935

24,52

14,71

468

18,9

4 495

39,67

4,950

24,59

14,75

469

19,0

4 481

39,79

4,965

24,67

14,80

470

19,0

4 467

39,92

4,981

24,75

14,85

471

19,1

4 458

40,00

4,991

24,80

14,88

472

19,1

4 449

40,08

5,001

24,85

14,91

473

19,2

4 437

40,19

5,015

24,91

14,95

L 339/42

5 050 perunagramman vedenalainen paino
(grammaa)

(1)

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Perunoiden tärkkelyspitoisuus
(prosenttia)

1 000 tärkkelyskilogramman valmistukseen tarvittava
perunamäärä
(kilogrammaa)

Tuottajalle
1 000 kg:sta perunoita maksettava
vähimmäishinta
(euroa)

24.12.2003

Tärkkelyksentuottajalle 1 000 kg:sta
perunoita maksettava
palkkio
(euroa)

Tuottajalle 1 000 kg:sta perunoita maksettava
maksu
(euroa)
Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 artikla
Ensimmäinen
luetelmakohta

Toinen luetelmakohta

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

474

19,2

4 425

40,30

5,028

24,98

14,99

475

19,3

4 414

40,40

5,041

25,04

15,02

476

19,3

4 402

40,51

5,055

25,11

15,07

477

19,4

4 390

40,62

5,068

25,18

15,11

478

19,4

4 379

40,72

5,081

25,24

15,15

479

19,5

4 367

40,83

5,095

25,31

15,19

480

19,5

4 355

40,94

5,109

25,38

15,23

481

19,6

4 343

41,06

5,123

25,45

15,27

481,6

19,6

4 337

41,11

5,130

25,49

15,29

482

19,7

4 335

41,13

5,133

25,50

15,30

483

19,7

4 332

41,16

5,136

25,52

15,31

483,2

19,7

4 332

41,16

5,136

25,52

15,31

484

19,8

4 325

41,23

5,145

25,56

15,33

484,8

19,8

4 318

41,29

5,153

25,60

15,36

485

19,9

4 317

41,30

5,154

25,61

15,36

486

19,9

4 311

41,36

5,161

25,64

15,38

486,4

19,9

4 309

41,38

5,164

25,65

15,39

487

20,0

4 305

41,42

5,168

25,68

15,41

488

20,0

4 299

41,48

5,176

25,71

15,43

489

20,1

4 294

41,53

5,182

25,74

15,44

490

20,1

4 290

41,56

5,186

25,77

15,46

491

20,2

4 287

41,59

5,190

25,78

15,47

492

20,2

4 285

41,61

5,193

25,80

15,48

493

20,3

4 283

41,63

5,195

25,81

15,48

494

20,3

4 280

41,66

5,199

25,83

15,50

495

20,4

4 278

41,68

5,201

25,84

15,50

496

20,4

4 276

41,70

5,203

25,85

15,51

497

20,5

4 273

41,73

5,207

25,87

15,52

498

20,5

4 271

41,75

5,210

25,88

15,53

499

20,6

4 266

41,80

5,216

25,91

15,55

500

20,6

4 262

41,84

5,221

25,94

15,56

24.12.2003

5 050 perunagramman vedenalainen paino
(grammaa)

(1)

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Perunoiden tärkkelyspitoisuus
(prosenttia)

1 000 tärkkelyskilogramman valmistukseen tarvittava
perunamäärä
(kilogrammaa)

Tuottajalle
1 000 kg:sta perunoita maksettava
vähimmäishinta
(euroa)

L 339/43

Tärkkelyksentuottajalle 1 000 kg:sta
perunoita maksettava
palkkio
(euroa)

Tuottajalle 1 000 kg:sta perunoita maksettava
maksu
(euroa)
Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 artikla
Ensimmäinen
luetelmakohta

Toinen luetelmakohta

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

501

20,7

4 259

41,87

5,224

25,95

15,57

502

20,7

4 257

41,89

5,227

25,97

15,58

503

20,8

4 255

41,91

5,229

25,98

15,59

504

20,8

4 252

41,94

5,233

26,00

15,60

505

20,9

4 248

41,98

5,238

26,02

15,61

506

20,9

4 243

42,02

5,244

26,05

15,63

507

21,0

4 238

42,07

5,250

26,08

15,65

508

21,0

4 234

42,11

5,255

26,11

15,66

509

21,1

4 229

42,16

5,261

26,14

15,68

509,9

21,1

4 224

42,21

5,268

26,17

15,70

510

21,1

4 224

42,21

5,268

26,17

15,70

511

21,2

4 219

42,26

5,274

26,20

15,72

511,8

21,2

4 215

42,30

5,279

26,23

15,73

512

21,3

4 214

42,31

5,280

26,23

15,74

513

21,3

4 209

42,36

5,286

26,26

15,76

513,7

21,3

4 206

42,39

5,290

26,28

15,77

514

21,4

4 204

42,41

5,293

26,29

15,78

515

21,4

4 199

42,46

5,299

26,33

15,79

515,6

21,4

4 196

42,50

5,303

26,34

15,81

516

21,5

4 194

42,52

5,305

26,36

15,81

517

21,5

4 189

42,57

5,312

26,39

15,83

517,5

21,5

4 187

42,59

5,314

26,40

15,84

518

21,6

4 184

42,62

5,318

26,42

15,85

519

21,6

4 180

42,66

5,323

26,44

15,87

519,4

21,6

4 178

42,68

5,326

26,46

15,87

520

21,7

4 175

42,71

5,329

26,48

15,89

521

21,7

4 170

42,76

5,336

26,51

15,90

521,3

21,7

4 168

42,78

5,338

26,52

15,91

522

21,8

4 165

42,81

5,342

26,54

15,92

523

21,8

4 160

42,86

5,349

26,57

15,94

523,2

21,8

4 159

42,87

5,350

26,58

15,95

L 339/44

5 050 perunagramman vedenalainen paino
(grammaa)

(1)

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Perunoiden tärkkelyspitoisuus
(prosenttia)

1 000 tärkkelyskilogramman valmistukseen tarvittava
perunamäärä
(kilogrammaa)

Tuottajalle
1 000 kg:sta perunoita maksettava
vähimmäishinta
(euroa)

24.12.2003

Tärkkelyksentuottajalle 1 000 kg:sta
perunoita maksettava
palkkio
(euroa)

Tuottajalle 1 000 kg:sta perunoita maksettava
maksu
(euroa)
Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 artikla
Ensimmäinen
luetelmakohta

Toinen luetelmakohta

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

524

21,9

4 155

42,91

5,355

26,60

15,96

525

21,9

4 150

42,97

5,361

26,64

15,98

525,1

21,9

4 150

42,97

5,361

26,64

15,98

526

22,0

4 145

43,02

5,368

26,67

16,00

527

22,0

4 140

43,07

5,374

26,70

16,02

528

22,1

4 135

43,12

5,381

26,73

16,04

528,8

22,1

4 131

43,16

5,386

26,76

16,05

529

22,2

4 130

43,17

5,387

26,77

16,06

530

22,2

4 125

43,23

5,394

26,80

16,08

530,6

22,2

4 122

43,26

5,398

26,82

16,09

531

22,3

4 119

43,29

5,402

26,84

16,10

532

22,3

4 114

43,34

5,408

26,87

16,12

532,4

22,3

4 112

43,36

5,411

26,88

16,13

533

22,4

4 111

43,37

5,412

26,89

16,13

534

22,4

4 108

43,41

5,416

26,91

16,14

534,2

22,4

4 108

43,41

5,416

26,91

16,14

535

22,5

4 103

43,46

5,423

26,94

16,16

536

22,5

4 098

43,51

5,429

26,97

16,18

537

22,6

4 093

43,56

5,436

27,01

16,20

537,8

22,6

4 089

43,61

5,441

27,03

16,22

538

22,7

4 088

43,62

5,443

27,04

16,22

539

22,7

4 083

43,67

5,449

27,07

16,24

539,6

22,7

4 080

43,70

5,453

27,09

16,25

540

22,8

4 078

43,72

5,456

27,11

16,26

541

22,8

4 076

43,75

5,459

27,12

16,27

541,4

22,8

4 075

43,76

5,460

27,13

16,27

542

22,9

4 072

43,79

5,464

27,15

16,29

543

22,9

4 066

43,85

5,472

27,19

16,31

543,2

22,9

4 066

43,85

5,472

27,19

16,31

544

23,0

4 061

43,91

5,479

27,22

16,33

545

23,0

4 056

43,96

5,486

27,25

16,35

ja enemmän
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2236/2003,
annettu 23 päivänä joulukuuta 2003,
perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

arvioitua suurempi, tärkkelyksentuotantoyrityksillä olisi
oltava mahdollisuus hyväksyä kyseiset perunat sillä edellytyksellä, että niistä maksetaan vähimmäishinta.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä
27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1868/94 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

(4)

Perunoita, joiden tärkkelyspitoisuus on vähemmän kuin
13 prosenttia, ei voida pitää perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitettuina perunoina. Tärkkelyksentuotantoyritykset eivät saisi hyväksyä perunoita, joiden tärkkelyspitoisuus on vähemmän kuin 13 prosenttia. Jos
alhainen tärkkelyspitoisuus johtuu ilmastollisista syistä,
komission olisi voitava antaa jäsenvaltion sitä pyytäessä
lupa hyväksyä tietyillä edellytyksillä perunat, joiden
tärkkelyspitoisuus on vähemmän kuin 13 prosenttia.

(5)

On tarpeen määritellä perunoiden vedenalaisen painon
määrittämisessä hyväksyttävät menetelmät ja laatia
taulukko, josta käy ilmi vastaava tärkkelyspitoisuus ja
maksettava tuki.

(6)

Olisi otettava käyttöön tarkastustoimenpiteitä sen
varmistamiseksi, että palkkioita maksetaan ainoastaan
tämän asetuksen säännösten mukaisesti tuotetulle perunatärkkelykselle. Tärkkelysperunoiden tuottajien suojelemiseksi on välttämätöntä, että asetuksen (EY) N:o 1868/
94 4 a artiklassa tarkoitettu vähimmäishinta maksetaan
kaikista perunoista. Sen vuoksi on tarpeen säätää seuraamuksista sellaisia tapauksia varten, joissa vähimmäishintaa ei ole maksettu tai joissa tärkkelyksentuotantoyritykset ovat hyväksyneet viljelysopimukseen kuulumattomia perunoita.

(7)

Sääntöjä tarvitaan sen varmistamiseksi, että tärkkelyksentuotantoyritykselle myönnetyn alakiintiön ylittävä
tuotettu tärkkelys viedään asetuksen (EY) N:o 1868/94 6
artiklan 1 kohdan mukaisesti tuetta. Kaikkiin sääntöjen
rikkomisiin olisi sovellettava rangaistuksia.

(8)

On tarpeen tarkentaa, miten kohdellaan sellaisten tärkkelyksentuotantoyritysten alakiintiöitä, jotka sulautuvat,
joiden omistaja vaihtuu tai jotka lopettavat liiketoimintansa.

(9)

On tarpeen antaa jäsenvaltioille ja komissiolle mahdollisuus hallinnoida kiintiöjärjestelmän toimintaa. Olisi
täsmennettävä, millaisia tietoja perunatärkkelystä tuottavien yritysten on toimitettava jäsenvaltiolle ja jäsenvaltion komissiolle.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 97/95 (2) säädetään
asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevat
säännöt. Koska asetusta (EY) N:o 1868/94 on muutettu
Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin,
Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksella sekä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/
93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o
1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999,
(EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o
2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29
päivänä syyskuuta 2003 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 1782/2003, asetus (EY) N:o 97/95 olisi muutettava näiden muutosten huomioon ottamiseksi. Selkeyden
ja oikeusvarmuuden vuoksi on tarpeen kumota asetus
(EY) N:o 97/95 ja korvata se uudella tekstillä.

(2)

Saadakseen asetuksessa (EY) N:o 1868/94 säädetyn kiintiöjärjestelmän mukaista yhteisön tukea perunatärkkelystä tuottavien yritysten olisi tehtävä viljelysopimukset
perunantuottajien kanssa.

(3)

On tarpeen tarkentaa perunatärkkelystä tuottavien
yritysten ja tuottajan välillä tehtävien viljelysopimusten
sisältöä, jotta estettäisiin yrityksille myönnetyn
alakiintiön ylittävien sopimusten tekeminen. Tärkkelyksentuotantoyrityksiä olisi kiellettävä hyväksymästä viljelysopimukseen kuulumattomia perunatoimituksia, koska
se voisi vaarantaa kiintiöjärjestelmän tehokkaan
toiminnan ja sen vaatimuksen noudattamisen, jonka
mukaan kaikista tärkkelyksen tuotantoon tarkoitetuista
perunoista on maksettava asetuksen (EY) N:o 1868/94 4
a artiklassa vahvistettu vähimmäishinta. Jos ilmastollisista
syistä viljelysopimukseen kuuluvien alojen perunoiden
tuotanto on kuitenkin suurempi kuin sopimuksessa alun
perin määrätään tai perunoiden tärkkelyspitoisuus on

(1) EYVL L 197, 30.7.1994, s. 4, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL
21.10.2003, s. 1).
(2) EYVL L 16, 24.1.1995, s. 3, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1350/2003 (EUVL
31.7.2003, s. 7).

viimeksi
L 270,
viimeksi
L 192,
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Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU
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vähintään kolmen perättäisen markkinointivuoden ajaksi
samaan jäsenvaltioon sijoittuneen tärkkelyksentuotantoyrityksen kanssa kuin jossa kyseinen tuotantolaitos sijaitsee, jos
vuokrasuhteen alettua mainitun tuotantolaitoksen vuokrannutta yritystä voidaan pitää koko tuotantonsa suhteen
yhtenä ainoana tärkkelyksentuotantoyrityksenä;
l) ’tärkkelysperunan tuella’ perunatärkkelyksen valmistukseen
tarkoitettuja perunoita tuottaville viljelijöille maksettavaa
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 artiklassa tarkoitettua
tukea.

MÄÄRITELMÄT — KIINTIÖJÄRJESTELMÄ

2 artikla
1 artikla
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) ’kiintiöllä’ asetuksen (EY) N:o 1868/94 2 artiklan 1 ja 3
kohdassa vahvistettua kunkin jäsenvaltion kiintiötä;
b) ’alakiintiöllä’ jäsenvaltion
myöntämää kiintiön osaa;

tärkkelyksentuotantoyritykselle

c) ’tärkkelyksentuotantoyrityksellä’ mitä tahansa luonnollista
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on sijoittunut kyseisen
jäsenvaltion alueelle ja saa asetuksen (EY) N:o 1868/94 5
artiklassa tarkoitetun alakiintiön ja palkkion;
d) ’tuottajalla’ mitä tahansa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai tällaisten henkilöiden ryhmittymää, joka toimittaa
tärkkelyksentuotantoyritykselle itse tuottamiaan tai jäsentensä tuottamia perunoita omissa nimissään ja omaan
lukuunsa itse tekemänsä tai nimissään tehdyn viljelysopimuksen mukaisesti;
e) ’viljelysopimuksella’ mitä tahansa tuottajan tai tuottajaryhmittymän ja tärkkelyksentuotantoyrityksen välillä tehtyä
sopimusta;
f) ’perunoilla’ asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 artiklassa
tarkoitettuja perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitettuja
perunoita, joiden tärkkelyspitoisuus on vähintään 13
prosenttia;
g) ’perustärkkelyksellä’ CN-koodiin 1108 13 00 kuuluvaa perunatärkkelystä, jota ei ole jalostettu millään tavalla;
h) ’tärkkelyksentuotantoyritysten sulautumisella’ kahden tai
useamman
tärkkelyksentuotantoyrityksen yhdistymistä
yhdeksi ainoaksi tärkkelyksentuotantoyritykseksi;
i) ’tärkkelyksentuotantoyrityksen omistusoikeuden’ alakiintiön
saaneen tärkkelyksentuotantoyrityksen omaisuuden luovuttamista tai sulauttamista yhden tai useamman tärkkelyksentuotantoyrityksen hyväksi;
j) ’tärkkelyksentuotantolaitoksen omistusoikeuden luovuttamisella’ sellaisen teknisen yksikön omistusoikeuden luovuttamista, jossa on tarvittavat laitteet tärkkelyksen valmistukseen, yhdelle tai useammalle yritykselle siten, että luovuttamisesta seuraa omistusoikeuden luovuttavan yrityksen
tuotannon siirtyminen kokonaan tai osittain;
k) ’tuotantolaitoksen’ teknisen yksikön ja kaikkien sen tärkkelyksen valmistukseen tarvittavien laitteiden vuokraamista
liiketoimintaa varten koskevaa sopimusta, joka tehdään

Kun sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan 2
kohtaa, myönnettyjä alakiintiöitä on tarkistettava kiintiön ylittämistä seuraavan markkinointivuoden alussa.

II LUKU
HINTA- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ

3 artikla
1. Viljelysopimus tehdään kullekin markkinointivuodelle.
Sopimuksessa on oltava tunnistenumero ja vähintään seuraavat
tiedot:
a) tuottajan tai tuottajaryhmittymän nimi ja osoite;
b) tärkkelyksentuotantoyrityksen nimi ja osoite;
c) viljelyalat hehtaareina kahden desimaalin tarkkuudella ja
yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2419/2001 (1) mukaisesti
tunnistettuina;
d) nostettavien ja yritykselle toimitettavien perunoiden arvioitu
määrä tonneina;
e) perunoiden arvioitu tärkkelyspitoisuus, joka perustuu tuottajan tärkkelyksentuotantoyritykselle kolmen edellisen markkinointivuoden aikana toimittamien perunoiden tärkkelyspitoisuuteen, tai jos tällaista keskiarvoa ei ole saatavissa,
hankinta-alueen keskimääräiseen tärkkelyspitoisuuteen;
f) tärkkelyksentuotantoyrityksen sitoumus maksaa tuottajalle
asetuksen (EY) N:o 1868/94 4 a artiklassa tarkoitettu
vähimmäishinta.
2. Jokaisen tärkkelyksentuotantoyrityksen on ennen markkinointivuoden alkua toimitettava tarvittavien tarkastusten
varmistamiseksi toimivaltaiselle viranomaiselle sopimuksia
koskeva tiivistelmä, jossa esitetään kunkin sopimuksen osalta
tunnistenumero, tuottajan nimi, viljelyalat ja sovittu tonnimäärä
tärkkelysekvivalentteina, ennen päivämäärää, jonka jäsenvaltiot
vahvistavat ennen markkinointivuoden alkua.
3. Viljelysopimukseen kuuluvien määrien tärkkelysekvivalentteina ilmoitettu kokonaismäärä ei saa olla suurempi kuin
mainitulle tärkkelyksentuotantoyritykselle vahvistettu alakiintiö.
(1) EYVL L 327, 12.12.2001, s. 11.
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4.
Jos tärkkelysekvivalentteina ilmoitettu viljelysopimuksen
mukaisesti tosiasiallisesti tuotettu määrä on suurempi kuin
sopimuksessa määrätty määrä, kyseinen määrä voidaan
toimittaa tärkkelyksentuotantoyrityksen näin halutessa sillä
edellytyksellä, että tästä määrästä maksetaan asetuksen (EY) N:o
1868/94 4 a artiklassa tarkoitettu vähimmäishinta.
5.
Tärkkelyksentuotantoyritys ei saa ottaa vastaan viljelysopimukseen kuulumattomien perunoiden toimituksia.
4 artikla
1.
Perunat on otettava vastaan tärkkelyksentuotantoyrityksissä tai niiden vastaanottokeskuksissa.
2.
Jäljempänä olevan 5 ja 7 artiklan mukainen painon ja
tärkkelyspitoisuuden määrittäminen on tehtävä vastaanottohetkellä ja jäsenvaltion hyväksymän tarkastajan valvonnassa.

L 339/47

Jos perunoiden tärkkelyspitoisuus määritetään Reimannin tai
Parowin vaa'alla ja pitoisuus vastaa lukua, joka esiintyy
asetuksen (EY) N:o 2235/2003 liitteen II toisen sarakkeen
kahdella tai kolmella rivillä, sovelletaan toisen ja kolmannen
rivin lukuja.
2. Jos toimitetut erät sisältävät vähintään 25 prosenttia perunoita, jotka läpäisevät silmäkooltaan 28 millimetriä (neliön
sivu) olevan seulan, jäljempänä ’pikkuperunat’, tärkkelyksen
valmistajan
maksamaa
vähimmäishintaa
määritettäessä
käytettävää nettopainoa vähennetään seuraavasti:
Pikkuperunoiden osuus prosentteina

Vähennys prosentteina

25—30

10

31—40

15

41—50

20

5 artikla
1.
Jos jokin komission asetuksen (EY) N:o 2235/2003 (1) liitteessä I tarkoitettu menetelmä sitä edellyttää, kunkin lastin
sisältämien perunoiden bruttopaino on määritettävä toimitushetkellä vertaamalla kuljetusvälineen painoa lastattuna ja
tyhjänä.
2.
Perunoiden nettopaino on määritettävä jotain asetuksen
(EY) N:o 2235/2003 liitteessä I kuvattua menetelmää noudattaen.
3.
Hyväksyttyjen erien
vähintään 13 prosenttia.

tärkkelyspitoisuuden

on

Jos erät sisältävät yli 50 prosenttia pikkuperunoita, ne myydään
keskinäisen sopimuksen perusteella eikä palkkiota makseta.
Pikkuperunoiden prosentuaalinen osuus ja nettopaino on
määritettävä samanaikaisesti.
3. Tärkkelyksentuotantoyritysten alakiintiöiden noudattaminen on määritettävä käytettyjen perunoiden määrän ja
tärkkelyspitoisuuden perusteella asetuksen (EY) N:o 2235/2003
liitteessä II vahvistettujen lukujen mukaisesti.

oltava

Tärkkelyksentuotantoyritykset voivat kuitenkin hyväksyä perunaeriä, joissa tärkkelyspitoisuus on vähemmän kuin 13
prosenttia edellyttäen, että näistä perunoista valmistettavan
tärkkelyksen määrä on enintään 1 prosentti alakiintiöstä. Tässä
tapauksessa sovelletaan 13 prosentin tärkkelyspitoisuudesta
maksettavaa vähimmäishintaa.

8 artikla
1. Vastaanottolomake laaditaan tärkkelyksentuotantoyrityksen, hyväksytyn tarkastajan ja hankkijan yhteisvastuulla.
Tärkkelyksentuotantoyrityksen on toimitettava sen jäljennös
tuottajalle ja säilytettävä alkuperäiskappale, jotta se voidaan
tarvittaessa esittää palkkioiden tarkastuksesta vastaavalle virastolle.

6 artikla
Perunoiden tärkkelyspitoisuus on määritettävä toimitettujen
perunoiden 5 050 gramman vedenalaisen painon perusteella.
Käytetyn veden on oltava puhdasta, se ei saa sisältää mitään
lisäaineita ja sen lämpötilan on oltava alle 18 °C.

2. Vastaanottolomakkeessa on oltava vähintään seuraavat
tiedot, jos kyse on 4—7 artiklan mukaisista toimenpiteistä:
a) toimituspäivä;
b) toimituksen numero;
c) viljelysopimuksen numero;

7 artikla
1.
Tärkkelyksentuotantoyrityksille myönnetään palkkio
laadultaan virheettömistä, kunnollisista ja myyntikelpoisista
perunoista tuotetusta tärkkelyksestä käytettyjen perunoiden
määrän ja niiden tärkkelyspitoisuuden perusteella asetuksen
(EY) N:o 2235/2003 liitteessä II vahvistettujen lukujen mukaisesti niiden alakiintiötä vastaavan tärkkelysmäärän rajoissa.
Palkkiota ei myönnetä tärkkelyksestä, joka on tuotettu perunoista, jotka eivät ole laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja
myyntikelpoisia, eikä tärkkelyksestä, joka on tuotettu perunoista, joiden tärkkelyspitoisuus on vähemmän kuin 13
prosenttia, paitsi niissä tapauksissa, joihin sovelletaan 5 artiklan
3 kohdan toista alakohtaa.
(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 36.

d) perunantuottajan nimi ja osoite;
e) kuljetusvälineen paino sen saapuessa tärkkelyksentuotantolaitokseen tai sen vastaanottokeskukseen;
f) kuljetusvälineen paino, kun kuorma on purettu ja jäljelle
jäänyt multa poistettu;
g) toimituksen bruttopaino;
h) epäpuhtauksien ja perunoihin pesun aikana imeytyneen
veden painon vuoksi toimituksen bruttopainosta tehty
vähennys prosentteina ilmaistuna;
i) epäpuhtauksien vuoksi toimituksen bruttopainosta tehty
vähennys painona ilmaistuna;

L 339/48

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

j) pikkuperunoiden osuus prosentteina;
k) toimituksen kokonaisnettopaino (bruttopaino vähennyksen
jälkeen, pikkuperunoista johtuva korjaus mukaan luettuna);
l) tärkkelyspitoisuus prosentteina tai vedenalaisena painona
ilmaistuna;
m) maksettava yksikköhinta.

24.12.2003

voidaan tarkastaa paikalla. Näiden tarkastusten toteuttamiseksi
tarkastajilla on oikeus tutustua tärkkelyksentuotantoyrityksen
varastokirjanpitoon ja rahoituskirjanpitoon sekä tuotanto- ja
varastointitiloihin.
Tarkastusten on katettava kullakin jalostuskaudella koko
valmistusprosessi vähintään 10:tä prosenttia yritykseen toimitetuista perunoista koskevalta osalta.

9 artikla
Tärkkelyksentuotantoyrityksen on laadittava kunkin tuottajan
osalta kokoava maksuluettelo, johon on merkitty seuraavat
tiedot:
a) tärkkelyksentuotantoyrityksen toiminimi;
b) perunantuottajan nimi ja osoite;
c) viljelysopimuksen numero;
d) vastaanottolomakkeiden päivämäärä ja numero;
e) kunkin toimituksen nettopaino 8 artiklan 2 kohdassa säädettyjen mahdollisten vähennysten jälkeen;
f) kunkin toimituksen yksikköhinta;
g) tuottajalle maksettava kokonaissumma;
h) tuottajalle maksetut summat ja maksupäivät;
i) tärkkelyksen valmistajan allekirjoitus ja leima.
III LUKU
MAKSAMINEN — SEURAAMUKSET

10 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 1868/94 5 artiklassa tarkoitettu
palkkio maksetaan sillä edellytyksellä, että tärkkelyksentuotantoyritys esittää todisteet seuraavien vaatimusten täyttämisestä:
— kyseessä oleva tärkkelys on tuotettu kyseisen markkinointivuoden aikana,
— tuottajalle maksettu hinta ei ole alhaisempi kuin asetuksen
(EY) N:o 1868/94 4 a artiklassa tarkoitettu yhteisössä
tuotettujen perunoiden tärkkelyksen valmistukseen käytetystä koko määrästä tehtaalle toimitettuna maksettava hinta,
— kyseessä oleva tärkkelys on tuotettu 3 artiklassa tarkoitetun
viljelysopimuksen nojalla viljellyistä perunoista.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut todisteet toimitetaan
esittämällä 9 artiklassa säädetty kokoava maksuluettelo, johon
on liitetty joko tuottajan maksukuitti tai tosite, joka on saatu
maksun tärkkelyksen tuottajan määräyksestä suorittaneesta
rahoituslaitoksesta ja jossa todistetaan, että maksu on suoritettu.
3.
Palkkion maksaa se jäsenvaltio, jonka alueella perunatärkkelys on tuotettu, neljän kuukauden kuluessa 1 kohdassa
säädettyjen todisteiden toimittamisesta.

2. Jäsenvaltion on tarvittaessa ilmoitettava kullekin tärkkelyksentuotantoyritykselle sen alakiintiön ylittävät tärkkelysmäärät.
3. Jos toimivaltainen elin toteaa, että tärkkelyksentuotantoyritys ei ole noudattanut 10 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettua vaatimusta, ja jollei ole ollut kyse
ylivoimaisesta esteestä, yritys menettää kokonaan tai osittain
oikeutensa palkkioon seuraavien sääntöjen mukaisesti:
— jos noudattamatta jättäminen koskee vähempää kuin 20:tä
prosenttia kyseisen tärkkelyksentuotantoyrityksen tuottamasta tärkkelyksen kokonaismäärästä, myönnettävän palkkion määrästä vähennetään todettu prosenttiosuus kerrottuna viidellä,
— jos kyseinen osuus on vähintään 20 prosenttia, palkkiota ei
myönnetä.
4. Jos todetaan, että 3 artiklan 5 kohdassa säädettyä kieltoa
ei ole noudatettu, alakiintiöstä myönnettävää palkkiota vähennetään seuraavasti:
— jos tarkastuksessa todetaan, että tärkkelyksentuotantoyritys
on ottanut vastaan vähemmän kuin 10 prosenttia alakiintiöstään olevan tärkkelysekvivalentteina ilmaistun määrän,
kyseisenä markkinointivuonna tärkkelyksentuotantoyritykselle maksettavasta palkkioiden kokonaismäärästä vähennetään kyseinen osuus kerrottuna kymmenellä,
— jos mainittu viljelysopimuksiin kuulumaton määrä on suurempi kuin ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetty
määrä, kyseisenä markkinointivuonna ei myönnetä palkkiota; tärkkelyksentuotantoyritykselle ei myöskään makseta
palkkiota seuraavana markkinointivuotena.
5. Jos hyväksytyistä tärkkelyspitoisuudeltaan alle 13
prosentin eristä valmistettavan tärkkelyksen määrä vastoin sitä,
mitä on säädetty 5 artiklan 3 kohdassa:
— ylittää yhdellä prosentilla tärkkelyksentuotantoyrityksen
alakiintiön, palkkiota ei makseta ylittävästä osasta; alakiintiöstä myönnettävästä palkkiosta vähennetään lisäksi todettu
prosenttiosuus kerrottuna kymmenellä,
— ylittää 11 prosentilla tärkkelyksentuotantoyrityksen
alakiintiön, palkkiota ei myönnetä kyseiseltä markkinointivuodelta; tärkkelyksentuotantoyritykselle ei myöskään
makseta palkkiota seuraavana markkinointivuotena.

11 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tarkastusjärjestelmä,
jonka avulla palkkioon oikeuttavat toimet sekä kullekin tärkkelyksentuotantoyritykselle myönnetyn alakiintiön noudattaminen

6. Tämän artiklan nojalla suoritettavat tarkastukset eivät estä
toimivaltaisia viranomaisia suorittamasta muita mahdollisia
tarkastuksia.
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12 artikla

— „Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94“

1.
Asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklassa tarkoitettua
vientiä pidetään suoritettuna, kun:

— «Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύµφωνα µε το άρθρο 6
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1868/94»

a) tuotantojäsenvaltion toimivaltainen elin on vastaanottanut
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun todisteen riippumatta
siitä, mistä jäsenvaltiosta tärkkelys on viety;

— ‘For export without refund under Article 6 of Regulation
(EC) No 1868/94’

b) viejäjäsenvaltio on hyväksynyt kyseisen vienti-ilmoituksen
ennen markkinointivuoden, jona tärkkelys tuotettiin, päättymistä seuraavaa 1 päivää tammikuuta;
c) kyseinen tärkkelys on viety yhteisön tullialueelta 60 päivän
kuluessa b alakohdassa tarkoitetusta 1 päivästä tammikuuta;
d) tuote on viety tuetta.
Jos kaikki ensimmäisessä alakohdassa säädetyt edellytykset eivät
täyty, kyseistä alakiintiön ylittävää tärkkelysmäärää pidetään
sisämarkkinoilla myytynä, jollei ole kyse ylivoimaisesta esteestä.
2.
Jos kyse on ylivoimaisesta esteestä, sen jäsenvaltion toimivaltainen elin, jonka alueella tärkkelys on tuotettu, päättää
tarvittavista toimenpiteistä asianomaisen osapuolen esittämien
seikkojen perusteella.
Kun tärkkelys viedään muun kuin sen tuotantojäsenvaltion
alueelta, kyseiset toimenpiteet toteutetaan asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten annettua siitä lausuntonsa.
3.
Tätä asetusta sovellettaessa ei voida vedota komission
asetuksen (EY) N:o 800/1999 (1) 36 artiklan säännöksiin.

13 artikla
1.
Komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003 (2) 12 artiklasta
poiketen vientitodistusvakuus on 23 euroa tonnilta.
2.
Todiste siitä, että kyseinen tärkkelyksentuotantoyritys on
täyttänyt 12 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa
säädetyt edellytykset, on annettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle elimelle, jonka alueella tärkkelys on tuotettu, ennen markkinointivuoden, jona tärkkelys tuotettiin, päättymistä seuraavan
kalenterivuoden 1 päivää huhtikuuta.
3.

Todiste annetaan esittämällä:

a) komission asetuksen (EY) N:o 1518/95 (3) 3 artiklasta
poiketen 2 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion toimivaltaisen
elimen kyseiselle tärkkelyksentuotantoyritykselle antama
vientitodistus, jossa on jokin seuraavista maininnoista:
— «Para exportación sin restitución, de conformidad con el
artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94»
— »Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i
forordning (EF) nr. 1868/94«
(1) EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11.
(2) EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12.
(3) EYVL L 147, 30.6.1995, s. 55.

— «À exporter sans restitution conformément à l'article 6
du règlement (CE) no 1868/94»
— «Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6
del regolamento (CE) n. 1868/94»
— „Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr.
1868/94 zonder restitutie uit te voeren”
— «A exportar sem restituição em conformidade com o
artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94»
— ”Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan
mukaisesti”
— ”För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i
förordning (EG) nr 1868/94”
b) vakuuden vapauttamiseen tarvittavat komission asetuksen
(EY) N:o 1291/2000 (4) 32 ja 33 artiklassa tarkoitetut asiakirjat;
c) tärkkelyksentuotantoyrityksen antama ilmoitus, jossa todistetaan, että se on tuottanut tärkkelyksen.

4. Kun tärkkelyksentuotantoyrityksen tuottama perustärkkelys varastoidaan vientiä varten siiloon, makasiiniin tai
säiliöön, joka sijaitsee valmistajan tuotantolaitoksen ulkopuolella tuotantojäsenvaltiossa tai muussa jäsenvaltiossa ja jossa
varastoidaan muiden tärkkelyksentuotantoyritysten tai kyseisen
tärkkelyksentuotantoyrityksen tuottamaa muuta perustärkkelystä siten, ettei niitä ole mahdollista erottaa fyysisesti toisistaan, kaikki tällä tavalla varastoidut tuotteet on asetettava sellaiseen hallinnolliseen valvontaan, joka tarjoaa tullivalvontaa
vastaavat takeet siihen asti, kun 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vienti-ilmoitus hyväksytään, ja ne on siirrettävä tullivalvontaan mainitusta hyväksynnästä alkaen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa, kun on
kyse varastosta poisviennistä ennen 12 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitettua vienti-ilmoituksen hyväksymistä,
todiste on saatava sen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, jossa varastointi on tapahtunut.

Kun varastosta poisvienti tapahtuu 12 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetun vienti-ilmoituksen hyväksymisen
jälkeen, asetuksen (EY) N:o 1291/2000 33 artiklan 2 kohdan a
alakohdan mukainen todiste on saatava sen jäsenvaltion tulliviranomaisilta, jossa varastointi on tapahtunut.
(4) EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.
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Toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitetun todisteen on
osoitettava, että kyseinen tuote tai sitä vastaava korvaava määrä
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tuotetta on viety pois
varastosta.

24.12.2003

Jos tärkkelyksentuotantolaitoksen omistusoikeus luovutetaan,
jäsenvaltion on vähennettävä tuotantolaitoksen omistusoikeuden luovuttavan tärkkelyksentuotantoyrityksen alakiintiötä
ja lisättävä kyseisen tuotantolaitoksen saavan yrityksen tai
saavien yritysten alakiintiötä vähennetyllä määrällä suhteessa
sen tai niiden saamaan tuotantomäärään.

14 artikla
Kun tärkkelyksentuotantoyrityksen tuottama perustärkkelys
varastoidaan pakkaamattomana tullin varastomenettelyn mukaisesti tai tuen ennakkomaksua varten säädetyn, neuvoston
asetuksessa (ETY) N:o 565/80 (1) määritellyn vapaa-aluemenettelyn mukaisesti, voidaan kyseistä tärkkelystä — sen lisäksi, että
sille suoritetaan asetuksen (EY) N:o 800/1999 29 artiklan 4
kohdassa tarkoitetut käsittelyt — sekoittaa samassa varastointipaikassa vientitukinimikkeistön samaan alanimikkeeseen kuuluviin muihin tärkkelyksiin, joilla on samat tekniset ominaisuudet
ja jotka täyttävät vientitukien myöntämiseen vaaditut edellytykset ja jotka on lisäksi asetettu asetuksen (EY) N:o 800/1999
tai asetuksen (ETY) N:o 565/80 alaiseen menettelyyn.

15 artikla
1.
Kyseisen jäsenvaltion on kannettava niistä määristä, joita
pidetään 12 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti
sisämarkkinoilla myytyinä, perustärkkelyksen tai minkä tahansa
komission asetuksen (EY) N:o 1518/95 (2) liitteessä luetellun tai
komission asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (3) soveltamisalaan
kuuluvan johdetun tuotteen osalta sinä markkinointivuonna,
jona tärkkelys tai johdettu tuote on tuotettu, perustärkkelystonnia kohti laskettu kiinteä maksu, joka on yhtä suuri kuin
CN-koodiin 1108 13 00 kuuluvaan tärkkelykseen sovellettava
yleinen tullitariffi lisättynä 10 prosentilla.
2.
Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava maksettava
kokonaissumma kyseessä oleville tärkkelyksentuotantoyrityksille ennen 12 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 1
päivää tammikuuta seuraavaa 1 päivää toukokuuta.

2. Jos tärkkelyksentuotantoyrityksen tai yhden taikka
useamman sen tuotantolaitoksen toiminta lopetetaan muutoin
kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jäsenvaltio voi myöntää
alakiintiöt, joita lopettaminen koskee, yhdelle tai useammalle
tärkkelyksentuotantoyritykselle.

3. Jos tärkkelyksentuotantoyritykselle kuuluva tuotantolaitos
vuokrataan, jäsenvaltion on vähennettävä tuotantolaitoksen
vuokralle antavan yrityksen alakiintiötä ja myönnettävä vähennetty alakiintiön osa tuotantolaitoksen tärkkelyksen tuotantoa
varten vuokranneelle yritykselle.

Jos vuokrasuhde päätetään ennen 1 artiklan k alakohdassa
tarkoitetun määräajan päättymistä, jäsenvaltion on peruttava
ensimmäisen alakohdan nojalla suoritettu alakiintiön mukauttaminen taannehtivasti siitä päivästä, jona vuokrasuhde alkoi.

4. Jos 1 kohdan ensimmäisen alakohdan soveltamisen seurauksena yhden tai useamman sulautuneen tärkkelyksentuotantoyrityksen tuotantolaitosten tuotanto päättyy ja uhkaa siten
vakavasti tärkkelyksen valmistamiseen käytettävän perunan
jatkuvaa tuotantoa alueella, joka aikaisemmin toimi kyseisen tai
kyseisten tärkkelyksentuotantoyritysten toimittajana, jäsenvaltio
voi velvoittaa sulautuneen yrityksen siirtämään jäsenvaltiolle
sellaiselle yritykselle, jonka tuotantolaitokset ovat lopettaneet
tuotannon, alun perin myönnetyn alakiintiön. Jäsenvaltio voi
myöntää uudelleen minkä tahansa ensimmäisen alakohdan
mukaisesti siirretyn alakiintiön mille tahansa tärkkelyksentuotantoyritykselle, joka ryhtyy tuottamaan tärkkelystä kyseisellä
alueella.

Kyseisten tärkkelyksentuotantoyritysten on maksettava tämä
kokonaissumma ennen kyseisen vuoden 20 päivää toukokuuta.

16 artikla
1.
Jos tärkkelyksentuotantoyritykset sulautuvat, jäsenvaltion
on myönnettävä sulautumisessa syntyneelle yritykselle ennen
sulautumista kyseisille yrityksille myönnettyjen alakiintiöiden
yhteismäärää vastaava alakiintiö.
Jos tärkkelyksentuotantoyrityksen omistusoikeus luovutetaan,
jäsenvaltion on myönnettävä luovutuksen saaneelle yritykselle
luovutetun yrityksen alakiintiö. Jos tärkkelyksentuotantoyritys
luovutetaan useille yrityksille, alakiintiöiden jako suoritetaan
suhteessa kunkin yrityksen saamaan tärkkelyksen tuotantomäärään.
(1) EYVL L 62, 7.3.1980, s. 5.
(2) EYVL L 147, 30.6.1995, s. 55.
(3) EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1.

17 artikla

Jos
tärkkelyksentuotantoyrityksen
tai
tuotantolaitoksen
toiminnan lopettaminen, sulautuminen tai luovuttaminen
tapahtuu 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 31 päivän
maaliskuuta välisenä aikana, 16 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet toteutetaan tuolloin kulumassa olevan markkinointivuoden
osalta.

Jos
tärkkelyksentuotantoyrityksen
tai
tuotantolaitoksen
toiminnan lopettaminen, sulautuminen tai luovuttaminen
tapahtuu 1 päivän huhtikuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän
kesäkuuta välisenä aikana, 16 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet
toteutetaan tätä ajanjaksoa seuraavan markkinointivuoden
osalta.
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IV LUKU
ILMOITUKSET

18 artikla
Tärkkelyksentuotantoyritysten on ilmoitettava toimivaltaisille
viranomaisille viimeistään kunkin markkinointivuoden 30
päivänä huhtikuuta:
— niiden tärkkelysperunoiden määrät, joille on myönnetty
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 artiklassa säädettyä
tukea,
— ne perunatärkkelysmäärät, joista on maksettu asetuksen
(EY) N:o 1868/94 5 artiklassa säädetty palkkio.
19 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään
kunkin markkinointivuoden 30 päivänä kesäkuuta:
a) niiden tärkkelysperunoiden määrät, joihin on sovellettu
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 artiklan säännöksiä;
b) ne perunatärkkelysmäärät, joista on maksettu asetuksen (EY)
N:o 1868/94 5 artiklassa säädetty palkkio;
c) niiden tärkkelyksentuotantoyritysten, joihin on sovellettu
asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan 2 kohtaa, määrät ja
alakiintiöt markkinointivuoden aikana sekä seuraavana
markkinointivuonna käytettävissä olevat alakiintiöt;
d) asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti ilman
vientitukea vietävät määrät;
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e) tämän asetuksen 11 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut
määrät;
f) tämän asetuksen 15 artiklassa tarkoitetut määrät.
2. Edellä olevaa 16 artiklaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on
toimitettava viimeistään kunkin markkinointivuoden 30
päivänä kesäkuuta komissiolle kaikki siihen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot ja liitettävä mukaan todisteet, jotka osoittavat,
että säädettyjä edellytyksiä on noudatettu.
V LUKU
YLEISET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

20 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1868/94 4 a artiklassa tarkoitetun vähimmäishinnan ja mainitun asetuksen 5 artiklassa tarkoitetun palkkion ilmoittamiseen kansallisena valuuttana käytettävä muuntokurssi on se, jonka Euroopan keskuspankki on viimeksi julkaissut ennen sitä päivää, jona tärkkelyksenvalmistaja on
ottanut perunat vastaan.
21 artikla
Kumotaan asetus (EY) N:o 97/95 1 päivästä heinäkuuta 2004.
22 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan markkinointivuodesta 2004/2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2237/2003,
annettu 23 päivänä joulukuuta 2003,
yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä
viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osastossa
säädettyjen tiettyjen tukijärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

durumvehnän, valkuaiskasvien ja riisin osalta. Yhteisön
maatalouskäytäntöjen moninaisuuden huomioon ottamiseksi on noudatettava paikallisia vaatimuksia.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden
tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o
1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY)
N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY)
N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001
muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 145 artiklan
c, e, f ja q alakohdan ja 155 artiklan,

(5)

Yhden viljelylohkon osalta olisi samana vuonna sallittava
ainoastaan yksi pinta-alatukihakemus paitsi silloin, kun
pinta-alatukea myönnetään saman viljelykasvin lisätukena tai kun tuki koskee siementen tuotantoa. Pintaalatukea voidaan myöntää viljelykasveille, joihin sovelletaan yhteisön rakenne- tai ympäristöpolitiikkaan
kuuluvaa muuta tukijärjestelmää.

(6)

Pinta-alatukeen perustuvissa tukijärjestelmissä säädetään,
että kun pinta-ala, jolle tukea haetaan, ylittää taatun
enimmäispinta-alan taikka perusalat tai osaperusalat,
viljelijäkohtaista alaa, jolle tukea haetaan, vähennetään
kyseisenä vuonna suhteessa ylityksen määrään. Sen
vuoksi on aiheellista vahvistaa komission ja jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa koskevat yksityiskohtaiset
säännöt ja määräajat vähennyskertoimen vahvistamiseksi
sekä pinta-alojen, joista tukea on maksettu, ilmoittamiseksi komissiolle. Samoja säännöksiä sovelletaan tilakohtaisten viitemäärien kokonaismäärien vähentämiseen
sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 95 artiklan
4 kohtaa.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 73 artiklan mukaisesti
durumvehnän erityisen laatupalkkion myöntämisen edellytyksenä on, että käytetään tietty määrä tuotantoalueella
korkealaatuisiksi suurimoiden ja pastavalmisteiden
tuotannossa tunnustettujen lajikkeiden varmennettuja
siemeniä. Kyseisten vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi kussakin jäsenvaltiossa olisi vahvistettava lajiketarkastusmenetelmää koskevat kriteerit ja tukikelpoisia
lajikkeita koskevan luettelon laatimismenettely sekä
käytettävien varmennettujen siementen vähimmäismäärä.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 antamisen ja durumvehnän erityisen laatupalkkion voimaantulon välisen
lyhyen aikavälin vuoksi on mahdotonta laatia jo nyt luetteloa vuosina 2004 ja 2005 tukikelpoisista lajikkeista
suunnitellun tarkastusmenetelmän mukaisesti. Sen
vuoksi jäsenvaltioiden on tarpeen laatia nykyisten lajikkeiden valikoimaan perustuva siirtymäkauden luettelo.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osastossa vahvistetaan
tietyt viljelijöiden tukijärjestelmät. Yksinkertaistamisen
vuoksi on aiheellista antaa yksi ainoa asetus, jossa
vahvistetaan kyseisten, vuonna 2004 voimaan tulevien
järjestelmien soveltamista koskevat säännöt.

(2)

Kyseisiin tukijärjestelmiin sovelletaan vuodesta 2005
alkaen asetuksen (EY) N:o 1782/2003 II osaston 4
luvussa säädettyä yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä kattaa
jo jotkut mainituista tukijärjestelmistä samoin kuin
jotkut tuotteet, joille myönnetään suoraa tukea joistakin
näistä tukijärjestelmistä. Jotta helpotettaisiin siirtymistä
tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä
hallinto- ja valvontajärjestelmästä 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o
3508/92 (2) säädetyistä järjestelyistä yhdennetyssä
hallinto- ja valvontajärjestelmässä säädettyihin järjestelyihin, kyseisiin tukijärjestelmiin on aiheellista soveltaa
asetuksen (ETY) N:o 3508/92 mukaisia olemassa olevia
sääntöjä ja viimeksi mainitun asetuksen soveltamista
koskevia sääntöjä, jotka vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 2419/2001 (3).

(3)

Järjestelmien tehokkuuden ja asianmukaisen hallinnon
vuoksi pinta-alatukiin on sovellettava tiettyjä,
myöhemmin täsmennettäviä aluekohtaisia rajoituksia ja
edellytyksiä.

(4)

Olisi estettävä maan kylväminen ainoastaan pintaalatuen saamiseksi. On määriteltävä viljelykasvien
kylvöön ja viljelyyn liittyvät tietyt edellytykset erityisesti

(1) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1.
(2) EYVL L 355, 5.12.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 495/2001 (EYVL L 72,
14.3.2001, s. 6).
(3) EYVL L 327, 12.12.2001, s. 11, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2550/2001 (EYVL L 341, 22.12.2001, s.
105).
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Koska durumvehnän erityisen laatupalkkion myöntäminen edellyttää varmennettujen siementen tietyn
määrän käyttöä, olisi vahvistettava asianmukainen
valvontamenettely, jolla todennetaan tukikelpoisten
siementen ja niiden vaadittujen määrien tosiasiallinen
käyttö.

(10)

Valkuaiskasveja kylvetään joillain alueilla perinteisesti
yhdessä viljojen kanssa maataloudellisista syistä. Tästä
viljelystä saatava sato koostuu pääasiassa valkuaiskasveista. Tällä tavoin viljeltyjä aloja olisi valkuaiskasvipalkkion myöntämistä varten pidettävä valkuaiskasvien viljelyaloina.

(11)

Pähkinöiden tukijärjestelmän tehokkuuden ja moitteettoman hallinnoinnin vuoksi myönnettyä pinta-alatukea
ei pitäisi käyttää toisarvoisten viljelmien tai yksittäisten
puiden rahoittamiseen. Sen vuoksi olisi määriteltävä
erikoistuneen puutarhan vähimmäispalstakoko ja puutiheys. On aiheellista säätää siirtymätoimenpiteistä ottaen
huomioon vaikeudet, joita saattaa aiheutua tapauksissa,
joissa olemassa olevien parannussuunnitelmien voimassaolo päättyy vasta uuden tukijärjestelmän voimaantulon
jälkeen.

(12)

(13)

(14)

(15)

Riisin lajikohtaisen tuen maksuedellytykset ja laskenta
riippuvat asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 kullekin tuottajajäsenvaltiolle vahvistetun perusalan tai vahvistettujen
perusalojen lisäksi myös kyseisten perusalojen mahdollisesta jakamisesta osa-aloihin sekä kunkin jäsenvaltion
tämän alajaon tekemiseksi valitsemista puolueettomista
perusteista sekä edellytyksistä, joiden vallitessa viljeltyjä
lohkoja viljellään, ja viljeltyjen lohkojen vähimmäiskoosta. Tämän vuoksi olisi annettava yksityiskohtaiset
säännöt perusalojen ja niiden osa-alojen vahvistamista,
hallinnointia ja viljelemistä varten.

Jos havaitaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 82 artiklassa tarkoitettu perusalan ylittyminen, riisin lajikohtaista
tukea on vähennettävä. Tämän vähennyksen laskentaa
koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamiseksi
olisi määriteltävä huomioon otettavat perusteet sekä
sovellettavat kertoimet.

Riisin lajikohtaisen tuen maksujen seuranta edellyttää,
että komissiolle on toimitettu määrätyt perusalojen ja
niiden osa-alojen viljelyyn liittyvät tiedot. Tätä tarkoitusta varten olisi määriteltävä yksityiskohtaisesti tiedot,
jotka jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle
samoin kuin kyseisten toimitusten määräajat.

Riisin lajikohtainen tuki korvaa ne tasaustuet, joiden
yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan neuvoston
asetuksen (EY) N:o 3072/95 yksityiskohtaisista
säännöistä koskien edellytyksiä riisintuottajien tukijärjestelmän korvausmaksujen myöntämiselle 8 päivänä
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huhtikuuta 1997 annetussa komission asetuksessa (EY)
N:o 613/97 (1). Kyseinen asetus tulee tarpeettomaksi,
minkä vuoksi se olisi kumottava.
(16)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 ja 94 artiklassa
säädetään perunantärkkelyksen valmistukseen tarkoitettujen perunoiden viljelijöille myönnettävästä tuesta, joka
edellyttää viljelysopimusta ja jota maksetaan perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1868/94 (2) vahvistetun kiintiön rajoissa. Tämän vuoksi
olisi vahvistettava kyseisen tuen myöntämisen edellytykset ja tarvittaessa tehtävä ristiinviittaukset asetuksessa
(EY) N:o 1868/94 säädettyä kiintiöjärjestelmää koskeviin
voimassa oleviin säännöksiin. Ottaen huomioon, että
perunoita toimitetaan asteittain tärkkelystä tuottaville
yrityksille, ja tähän mennessä tukea on myönnetty toimitetuista määristä, on aiheellista säilyttää nykyinen tukijärjestelmä ennallaan vuonna 2004. Tukijärjestelmän
tehokkuuden ja moitteettoman hallinnoinnin vuoksi olisi
annettava tarkastuksia koskevat säännökset.

(17)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 95 ja 96 artiklassa
säädetään, että tuottajille maksetaan lypsylehmäpalkkio
ja lisäpalkkio. Maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1788/2003 (3) säädetään
erityissäännöksistä tapauksissa, joissa toimintaa ei harjoiteta. Tästä syystä on aiheellista säätää, että lypsylehmäpalkkiota ja lisäpalkkiota ei myönnetä, kun tilakohtaisen viitemäärän hallussaan pitävä luonnollinen tai
oikeushenkilö ei enää täytä asetuksen (EY) N:o 1788/
2003 5 artiklan c alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä
sen 12 kuukauden pituisen jakson aikana, joka edeltää
asianomaisen vuoden 31 päivää maaliskuuta. Tukijärjestelmän tehokkuuden ja moitteettoman hallinnoinnin
vuoksi olisi annettava tarkastuksia koskevat säännökset.

(18)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 88—92 artiklassa
säädetään uudesta tuottajille myönnettävää energiakasvien tukea koskevasta järjestelmästä. Koska kyseessä on
uusi järjestelmä, joka edellyttää melko monimutkaisia
hallinto- ja valvontatoimenpiteitä, olisi rajoitettava soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vuoteen
2004, jotta niitä voidaan saatujen kokemusten perusteella tarkastella uudelleen seuraavina vuosina.

(19)

On aiheellista jättää sokerijuurikkaan viljely energiakasvien tukijärjestelmän ulkopuolelle noudattaen neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä, siltä osin kuin on kyse
kesannoidun maan käytöstä sellaisten raaka-aineiden
tuottamiseen, joita käytetään yhteisössä muuhun kuin
välittömästi ihmisten tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen, 19 päivänä marraskuuta
1999 annettua komission asetusta (EY) N:o 2461/
1999 (4), jossa sokerijuurikas jätetään tuen ulkopuolelle.

(1) EYVL L 94, 9.4.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1127/98 (EYVL L 157, 30.5.1998,
s. 86).
2
( ) EYVL L 197, 30.7.1994, s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270,
21.10.2003, s. 1).
(3) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 123.
(4) EYVL L 299, 20.11.1999, s 16, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 345/2002 (EYVL L 55, 26.2.2002,
s. 10).
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(21)

(22)

(23)

(24)
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Tämän vuoksi olisi määriteltävä edellytykset kyseisen
tuen saamiseksi. Tässä yhteydessä on syytä täsmentää
edellytystä, joka koskee tuottajan ja ensimmäisen jalostajan välillä kyseisten maatalouden raaka-aineiden osalta
tehtävää sopimusta. Lisäksi on määriteltävä edellytykset,
joita sovelletaan silloin, kun viljelijä toteuttaa jalostuksen
itse tilallaan.
Jotta voitaisiin varmistaa, että raaka-aine jalostetaan
määrätyksi energiatuotteeksi, ensimmäisen jalostajan on
asetettava vakuus huolimatta siitä, että tukea ei
myönnetä sille vaan viljelijälle. Vakuuden on oltava
määrältään riittävä takaamaan, että raaka-aineita ei
lopulta käytetä muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseensa. Tukijärjestelmän valvonnan tehostamiseksi on
tämän lisäksi syytä rajoittaa raaka-aineiden sekä puolijalosteiden myynti kahteen myyntikertaan ennen lopullista
jalostusta.
On tarpeen erottaa selvästi toisistaan hakijan velvollisuudet, jotka päättyvät, kun korjatun raaka-aineen kokonaismäärä on toimitettu, sekä ensimmäisen jalostajan
velvollisuudet, jotka alkavat toimitushetkellä ja päättyvät,
kun raaka-aineet on lopullisesti jalostettu energiatuotteiksi.
Raaka-aineiden ja niistä saatujen tuotteiden tiettyihin
kuljetuksiin yhteisössä olisi sovellettava valvontajärjestelmiä, jotka edellyttävät tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92
soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o
2454/93 (1) mukaisesti annettavien T5-valvontakappaleiden käyttöä. On säädettävä muista todisteista, mikäli
T5-valvontakappale katoaa ensimmäisestä jalostajasta
riippumattomien olosuhteiden seurauksena. Tukijärjestelmän tehokkuuden ja moitteettoman hallinnoinnin
vuoksi olisi annettava tarkastuksia koskevat säännökset.
Suorien tukien hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa
puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 LUKU
SOVELTAMISALA JA YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Aihe ja soveltamisala
Tässä asetuksessa annetaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV
osastossa säädettyjen seuraavien tukijärjestelmien soveltamista
koskevat yksityiskohtaiset säännöt:
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d) mainitun asetuksen IV osaston 4 luvussa säädetty pähkinöiden pinta-alatuki;
e) mainitun asetuksen IV osaston 5 luvussa säädetty energiakasvien tuki vuodeksi 2004;
f) mainitun asetuksen IV osaston 6 luvussa säädetty tärkkelysperunan tuki;
g) mainitun asetuksen IV osaston 7 luvussa säädetyt lypsylehmäpalkkiot ja lisätuet.

2 artikla
Yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltaminen
Ellei toisin säädetä, 1 artiklan a—e alakohdassa tarkoitettuja
suoria tukia koskeviin hakemuksiin sovelletaan kalenterivuonna
2004 asetusta (ETY) N:o 3508/92 ja asetusta (EY) N:o 2419/
2001.
Edellä 1 artiklan f ja g alakohdassa tarkoitettuja suoria tukia
koskeviin hakemuksiin sovelletaan kalenterivuonna 2004
asetuksen (EY) N:o 2419/2001 11—15 artiklaa, 17 artiklaa, 20
artiklaa 44 artiklaa ja 46—51 artiklaa.
Edellä 1 artiklan f alakohdassa tarkoitettuja suoria tukia koskeviin hakemuksiin sovelletaan kalenterivuonna 2004 asetuksen
(EY) N:o 2419/2001 2 artiklan r alakohtaa, 4 artiklaa sekä 22
ja 23 artiklaa.

3 artikla
Hakemusten määräajat
Viljelijöiden on toimitettava 1 artiklassa tarkoitettuja tukijärjestelmiä koskevat hakemukset jäsenvaltioiden vahvistamaan
päivämäärään mennessä mutta viimeistään 15 päivänä toukokuuta. Suomessa ja Ruotsissa kyseistä 15 päivänä toukokuuta
päättyvää määräaikaa voidaan pidentää mutta ei myöhemmäksi
kuin 15 päivään kesäkuuta.
Komissio voi kuitenkin asetuksen (EY) N:o 1782/2003 144
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen sallia
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen määräaikojen jatkamisen eräillä alueilla, joilla ei poikkeuksellisten ilmasto-olojen
vuoksi voida soveltaa tavanomaisia määräaikoja.
Asetuksen (EY) N:o 2419/2001 8 artiklaa sovelletaan
ainoastaan pinta-alaan liittyviin tukihakemuksiin. Suomessa ja
Ruotsissa tukihakemukseen voidaan tehdä tärkkelysperunan
osalta muutoksia 30 päivään kesäkuuta asti.

a) mainitun asetuksen IV osaston 1 luvussa säädetty durumvehnän erityinen laatupalkkio;

4 artikla

b) mainitun asetuksen IV osaston 2 luvussa säädetty valkuaiskasvipalkkio;

Tukiedellytykset

c) mainitun asetuksen IV osaston 3 luvussa säädetty riisin lajikohtainen tuki;

1. Edellä 1 artiklan a, b, c ja e alakohdassa tarkoitettua
suoraa tukea myönnetään kunkin viljelykasvin osalta yksinomaan vähintään 0,3 hehtaarin pinta-aloille, joista on tehty
hakemus ja joiden jokainen viljelty lohko ylittää jäsenvaltion
asetuksen (EY) N:o 2419/2001 4 artiklassa asetettua rajoitusta
noudattaen vahvistaman vähimmäiskoon.

(1) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1335/2003 (EUVL 187, 26.7.2003,
s. 16).

24.12.2003

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

2.
Edellä 1 artiklan a, b ja c alakohdassa tarkoitettua suoraa
tukea myönnetään yksinomaan kokonaisuudessaan kylvetyille
pinta-aloille, joilla on suoritettu kaikki tavanomaiset paikallisten
vaatimusten mukaiset viljelytoimet.

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 1 luvussa tarkoitetun durumvehnän erityisen laatupalkkion tapauksessa
täysimääräisesti kylvetyillä ja paikallisten vaatimusten mukaisesti viljellyillä pinta-aloilla kasvatetut viljelykasvit, jotka eivät
saavuta kukinta-astetta asianomaisen jäsenvaltion tunnustamien
poikkeuksellisten sääolojen vuoksi, ovat kuitenkin tukikelpoisia
edellyttäen, että kyseisiä pinta-aloja ei käytetä muihin tarkoituksiin ennen kyseistä kasvuvaihetta.

3.
Tämän asetuksen mukaiset suorat tuet on maksettava
asetuksen (EY) N:o 2419/2001 ja tämän asetuksen mukaisten
tarkastusten tekemisen jälkeen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1782/2003 28 artiklan 2 kohdassa
säädetyn ajanjakson soveltamista.

4.
Yhden viljellyn lohkon osalta voidaan samana vuonna
tehdä enintään yksi hakemus pinta-alatuesta, joka kuuluu
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 (1) 1 artiklan 2
kohdan b alakohdan mukaisesti rahoitettavaan järjestelmään.

Kuitenkin viljelylle lohkolle, jolle on saman vuoden aikana
haettu:
a) asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 1 luvussa
säädettyä durumvehnän erityistä laatupalkkiota tai asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 IV osaston 2 luvussa säädettyä valkuaiskasvipalkkiota, voidaan hakea neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1251/1999 (2) 2, 4 ja 5 artiklassa tai asetuksen (EY)
N:o 1782/2003 IV osaston 10 luvussa tarkoitettuja peltokasvien tukia;
b) asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 3 luvussa
säädettyä riisin lajikohtaista tukea tai asetuksen (EY) N:o
1782/2003 IV osaston 2 luvussa säädettyä valkuaiskasvipalkkiota, voidaan hakea neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2358/71 (3) 3 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 1782/2003
IV osaston 9 luvussa tarkoitettua siementukea;
c) asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 5 luvussa tarkoitettua energiakasvien tukea, voidaan hakea asetuksen (EY)
N:o 1251/1999 2, 4 ja 5 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o
1782/2003 IV osaston 10 luvussa tarkoitettuja peltokasvien
tukia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o
1782/2003 90 artiklan toisen alakohdan tai asetuksen (EY)
N:o 1782/2003 IV osaston 3 luvussa tarkoitetun riisin lajikohtaisen tuen soveltamista;
d) asetuksen (EY) N:o 1251/1999 2, 4 ja 5 artiklassa tai
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 10 luvussa tarkoitettuja peltokasvien tukia, voidaan hakea asetuksen (ETY)
N:o 2358/71 3 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 1782/2003
IV osaston 9 luvussa tarkoitettua siementukea.
(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.
(2) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 1.
(3) EYVL L 246, 5.11.1971, s. 1.
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Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 5 luvussa säädetyllä
energiakasvien tuella viljeltyjen raaka-aineiden tuottamiseen
käytettävä maa ei ole kelpoinen muuhun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1257/1999 (4) VIII luvussa säädettyyn yhteisön tukeen
kuin sen 31 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädettyyn
nopeakasvuisten lajien istutuskustannuksiin myönnettävään
tukeen.

5 artikla
Tiedonannot
Jäsenvaltioiden on seuraavaa aikataulua noudattaen toimitettava
komissiolle elektronisessa muodossa:
a) viimeistään kyseisen vuoden 15 päivänä syyskuuta: pintaalat tai asetuksen (EY) N:o 1782/2003 95 ja 96 artiklassa
tarkoitetussa tapauksessa määrät, joiden osalta tukea on
kyseisenä kalenterivuonna haettu, tapauksen mukaan kunkin
osaperusalan mukaan jaoteltuina;
b) viimeistään 31 päivänä lokakuuta: pinta-aloja tai määriä
koskevat lopulliset tiedot, jotka on saatu ottaen huomioon
jo tehdyt tarkastukset;
c) viimeistään seuraavan vuoden 31 päivänä heinäkuuta: lopulliset tiedot pinta-aloista tai määristä, joiden osalta tuki on
kyseisenä kalenterivuonna tosiasiallisesti maksettu sen
jälkeen kun tarvittavat asetuksen (EY) N:o 2419/2001 32
artiklassa säädetyt pinta-alan vähennykset on tehty.
Pinta-alat on ilmoitettava hehtaareina kahden desimaalin tarkkuudella. Määrät on ilmoitettava tonneina kolmen desimaalin
tarkkuudella.

6 artikla
Vähennyskerroin
1. Pinta-alaan sovellettava vähennyskerroin asetuksen (EY)
N:o 1782/2003 75 artiklassa, 78 artiklan 2 kohdassa, 82 artiklassa, 85 artiklassa ja 89 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa
tapauksessa tai määriin sovellettava vähennyskerroin ja
puolueettomat perusteet mainitun asetuksen 95 artiklan 4
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa on vahvistettava viimeistään
kyseisen vuoden 15 päivänä marraskuuta tämän asetuksen 5
artiklan b kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen perusteella.
2. Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 75, 82 ja 85 artiklan sekä
95 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltioiden
on viimeistään kyseisen vuoden 1 päivänä joulukuuta ilmoitettava komissiolle sovellettu vähennyskerroin ja mainitun
asetuksen 95 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa
sovelletut puolueettomat perusteet.
(4) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80.
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2 LUKU

DURUMVEHNÄN ERITYINEN LAATUPALKKIO

7 artikla

24.12.2003

2. Keltaisuusindeksi mitataan ICC 152 -menetelmällä tai
vastaavalla tunnustetulla menetelmällä.
3. Gluteenin laatu mitataan ICC 158 -menetelmällä tai ICC
151 -menetelmällä.

Lajiketarkastus

9 artikla

1.
Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 74 artiklan 1 kohdassa
lueteltujen jäsenvaltioiden on tämän artiklan 2—5 kohdassa
vahvistetun lajiketarkastusmenetelmän mukaisesti laadittava
luettelo durumvehnälajikkeista, joille voidaan myöntää
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 72 artiklassa tarkoitettu durumvehnän erityinen laatupalkkio.

Varmennettujen siementen määrä

2.
Jäsenvaltioiden on vähintään joka toinen vuosi määriteltävä vähintään kaksi edustavaa lajiketta. Edustavien lajikkeiden on oltava varmennetuimpia durumvehnälajikkeita.
3.
Jäsenvaltioiden on analysoitava durumvehnälajikkeita
seuraavien laatuparametrien mukaisesti ja sovellettava
kuhunkin parametriin asianmukaista painotuskerrointa:
a) valkuaispitoisuus (40 %);
b) gluteenin laatu (30 %);
c) keltaisuusindeksi (20 %);
d) ominaispaino tai tuhannen jyvän paino (10 %).
Edellä a—d alakohdassa tarkoitettujen laatuparametrien yhteenlaskettu keskiarvo kerrottuna ilmoitetulla prosenttiarvolla
muodostaa lajikkeiden laatuindeksin.
Kunkin jäsenvaltion on vähintään kahden vuoden ajan verrattava durumvehnälajikkeiden laatuindeksejä paikallistason edustavien lajikkeiden laatuindekseihin. Tarkasteltavia lajikkeita ovat
kunkin jäsenvaltion kansalliseen lajikeluetteloon merkityt lajikkeet lukuun ottamatta lajikkeita, joista ei ole kolmen viime
vuoden osalta saatavilla määritystietoja, koska kyseisiä lajikkeita
ei enää käytetä tai varmenneta.
Tätä varten kunkin jäsenvaltion on laskettava edustaville lajikkeille määritetyn laatuindeksin, joka on keskimäärin 100,
perusteella kunkin a—d alakohdassa tarkoitetun laatuparametrin osalta muille durumvehnälajikkeille määriteltävä prosenttiosuus indeksiin 100 verrattuna. Ainoastaan niille durumvehnälajikkeille, joiden indeksi on vähintään 98, voidaan myöntää
durumvehnän erityinen laatupalkkio.
4.
Jäsenvaltio voi sulkea tukikelpoisten lajikkeiden luettelon
ulkopuolelle lajikkeet, joiden osalta läpikuultavuutensa menettäneiden durumvehnän jyvien keskiarvo on yli 27 prosenttia.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava palkkionmaksuvuotta edeltävän
vuoden 1 päivään lokakuuta mennessä neuvoston direktiivin
66/402/ETY (2) mukaisesti varmennettujen siementen vähimmäismäärä, joka käytetään voimassa olevia maatalouskäytänteitä noudattaen asianomaisella tuotantoalueella.
10 artikla
Julkaisut ja tiedonannot
1. Jäsenvaltioiden on julkaistava durumvehnän erityiseen
laatupalkkioon kansallisella tai alueellisella tasolla tukikelpoisten
valituksi tulleiden lajikkeiden luettelo talvilajikkeiden osalta
palkkionmaksuvuotta edeltävän vuoden 1 päivään lokakuuta
mennessä ja kevätlajikkeiden osalta palkkionmaksuvuotta
edeltävän vuoden 31 päivään joulukuuta mennessä.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kuukauden
kuluessa 1 kohdassa säädetyistä päivämääristä 1 kohdassa
tarkoitettu luettelo sekä annettava sille tiedoksi käytettävien
varmennettujen siementen vähimmäismäärä, jos sitä on
muutettu.
11 artikla
Voimassaolo
1. Tämän asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun
luetteloon hyväksytyille lajikkeille voidaan myöntää durumvehnän erityistä laatupalkkiota viiden vuoden ajan siitä, kun ne
on ensimmäisen kerran otettu luetteloon.
2. Kunkin lajikkeen tukikelpoisuutta voidaan jatkaa viidellä
vuodella niiden laatu-analyysien tulosten perusteella, jotka
laaditaan viisivuotisen tukikelpoisuuskauden toisena ja kolmantena vuonna.
12 artikla
Siirtymätoimenpiteet:

5.
Jonkin toisen jäsenvaltion kansalliseen lajikeluetteloon
merkittyjä lajikkeita voidaan niin ikään tarkastella niiden tukikelpoisuuden kannalta.

1. Jäsenvaltioiden on julkaistava ennen 15 päivää toukokuuta 2004 luettelo lajikkeista, jotka ovat palkkiokelpoisia
ainoastaan vuosina 2004 ja 2005, ja toimitettava luettelo
komissiolle ennen 30 päivää kesäkuuta 2004.

8 artikla

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 1 kohdassa tarkoitettu
luettelo poistamalla kansalliseen lajikeluetteloon merkittyjen
lajikkeiden luettelosta ne lajikkeet, joita ei ole varmennettu
vuosina 2002 ja 2003, sekä ne lajikkeet, jotka eivät täytä
vähintään kahta seuraavista parametreista:

Määritysmenetelmät
1.
Valkuaispitoisuuden, ominaispainon ja läpikuultavuutensa
menettäneiden durumvehnän jyvien määrän määrittämiseksi
sovelletaan komission asetuksessa (EY) N:o 824/2000 (1) vahvistettuja määritysmenetelmiä.
(1) EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31.

a) valkuaispitoisuus vähintään 11,5 %;
b) ominaispaino vähintään 78 kg/hl;
(2) EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309/66.
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c) tuhannen jyvän paino vähintään 42 g;
d) läpikuultavuutensa menettäneiden
osuus enintään 27 %;

durumvehnän

L 339/57
16 artikla

jyvien

Kylvöpäivät

e) gluteenipitoisuus vähintään 10 %.

Jotta riisin lajikohtaista tukea voitaisiin myöntää, ilmoitetut
viljelyalat on kylvettävä viimeistään:

3.
Palkkioon vuosina 2004, 2005 ja 2006 oikeutettujen
lajikkeiden luettelo voi sisältää lajikkeita, jotka kuuluvat jonkin
toisen jäsenvaltion valittujen lajikkeiden luetteloon kyseisen
toisen jäsenvaltion toteuttamien laatu-analyysien tulosten perusteella.

a) kyseistä satokautta edeltävänä 30 päivänä kesäkuuta Espanjassa ja Portugalissa;

13 artikla
Valvontatoimenpiteet
1.
Durumvehnän erityistä laatupalkkiota koskevan tukihakemuksen mukana on oltava jäsenvaltion vahvistamien sääntöjen
mukaisesti annetut todisteet siitä, että varmennettujen
siementen vähimmäismäärä on käytetty.
2.
Jos jäsenvaltion vahvistaman varmennettujen siementen
vähimmäismäärän ja tosiasiallisesti käytetyn määrän välillä
todetaan ero, asetuksen (EY) N:o 2419/2001 2 artiklan r
alakohdassa tarkoitettu määritetty pinta-ala lasketaan jakamalla
varmennettujen siementen kokonaismäärä, josta viljelijä on
esittänyt todisteet, jäsenvaltion vahvistamalla kyseisen tuotantoalueen
hehtaarikohtaisella
varmennettujen
siementen
vähimmäismäärällä.

3 LUKU
VALKUAISKASVIPALKKIO

14 artikla
Vilja- ja valkuaiskasvien seoskasvustot
Alueilla, joilla valkuaiskasveja kylvetään perinteisesti yhdessä
viljojen kanssa, valkuaiskasvipalkkio maksetaan hakijan
pyynnöstä sillä edellytyksellä, että hakija todistaa toimivaltaisia
viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että valkuaiskasvit ovat tässä
seoksessa vallitsevana. Kyseisille pinta-aloille ei voida myöntää
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 98 artiklassa tarkoitettua peltokasvien erityistä aluetukea.

4 LUKU
RIISIN LAJIKOHTAINEN TUKI

15 artikla
Soveltamisala
Viljelijöiden on täsmennettävä tukihakemuksessaan kullekin
viljelylohkolle, jolle asetuksen (EY) N:o 1782/2003 79 artiklassa
tarkoitettua riisin lajikohtaista tukea haetaan, kylvetyn riisin
lajike.

b) 31 päivänä toukokuuta asetuksen (EY) N:o 1782/2003 80
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa muissa tuottajajäsenvaltioissa.
Ranskan Guayanassa viljelyalat on kuitenkin kylvettävä
kummankin kylvöjakson osalta viimeistään niitä edeltävänä 31
päivänä joulukuuta ja 30 päivänä kesäkuuta, ja riisin lajikohtaista tukea myönnetään kumpanakin kylvöjaksona keskimäärin
kylvetyn viljelyalan perusteella.

17 artikla
Vähennyskerroin
Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 82 artiklassa tarkoitettu riisin
lajikohtaiseen tukeen sovellettava vähennyskerroin lasketaan
liitteen I mukaisesti.

18 artikla
Tiedonannot
1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle atk-muodossa
15 päivään toukokuuta 2004 mennessä tämän luvun soveltamiseksi toteutetut toimenpiteet ja tapauksen mukaan:
a) jäsenvaltioiden perusalojen mahdollinen jakaminen osaaloihin;
b) puolueettomat perusteet kyseisen alajaon tekemiseksi.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 5 artiklan
mukaisesti seuraavat tiedot:
a) viimeistään 15 päivänä syyskuuta:
i) luettelo kansalliseen lajikeluetteloon merkityistä lajikkeista, jotka on luokiteltu neuvoston asetuksen (EY) N:o
1785/2003 (1) liitteessä I olevassa 2 kohdassa määriteltyjen kriteerien mukaan;
ii) kylvetyt viljelyalat, joiden osalta on toimitettu riisin lajikohtaista tukea koskevat hakemukset, riisilajikkeiden,
perusalojen ja osa-alojen mukaisesti jaoteltuina, tämän
asetuksen liitteessä II olevan A osan taulukon mukaisesti,
mukaan luettuina tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti
kunkin jäsenvaltion määrittelemät perusalojen ja osaalojen ylittymiset;
b) viimeistään 31 päivänä lokakuuta tämän asetuksen liitteessä
II olevan B osan taulukon mukaisesti niihin kylvettyihin
viljelyaloihin liittyvät muutokset, joiden osalta riisin lajikohtaista tukea koskevat hakemukset on toimitettu ja jotka on
annettu tiedoksi 1 kohdan mukaisesti;
(1) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96.
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c) viimeistään 31 päivänä heinäkuuta tämän asetuksen liitteessä II olevan C osan taulukon mukaisesti tiedot kylvetyistä viljelyaloista, joiden osalta riisin lajikohtaista tukea on
tosiasiallisesti maksettu kuluneena markkinointivuonna
tämän asetuksen liitteessä I määritellyn laskentamenetelmän
mukaisesti.

24.12.2003

4. Jäsenvaltiot voivat puolueettomien perusteiden mukaisesti
vahvistaa vähimmäispalstakoon ja puutiheyden 3 kohdassa
säädettyä korkeammiksi kyseessä olevien alueiden ja tuotantoalojen erityispiirteiden huomioon ottamiseksi.

20 artikla
3.
Ranskan Guayanan osalta kylvettyjä viljelyaloja koskevat
tiedot on toimitettava kumpanakin kylvöjaksona keskimäärin
kylvetyn viljelyalan perusteella.
4.
Jäsenvaltiot voivat tarkistaa vuosittain 1 kohdassa tarkoitettuja perusalojen osa-aloja ja puolueettomia perusteita. Niiden
on toimitettava nämä tiedot komissiolle kyseistä satokautta
edeltävään 15 päivään toukokuuta mennessä.

Edellytykset kansallisen tuen saamiseksi
Tämän asetuksen 19 artiklaa sovelletaan asetuksen (EY) N:o
1782/2003 87 artiklassa tarkoitettuun kansalliseen tukeen.

PÄHKINÖIDEN PINTA-ALATUKI

Jäsenvaltio voi vahvistaa muita tukikelpoisuusperusteita edellyttäen, että kyseiset perusteet ovat johdonmukaisia tukijärjestelmän ympäristöön, maaseutuun, yhteiskuntaan ja talouteen
kohdistuvien tavoitteiden kanssa eivätkä johda tuottajien väliseen syrjintään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen
(EY) N:o 1782/2003 87 artiklan soveltamista. Jäsenvaltioiden
on vahvistettava kyseisten perusteiden valvomiseksi tarvittavat
järjestelyt.

19 artikla

21 artikla

Edellytykset yhteisön tuen saamiseksi

Soveltamisala

1.
Tässä luvussa tarhalla tarkoitetaan yhdenmukaista ja
yhtenäistä pähkinäpuiden istutusalaa, jonka sisällä ei ole muita
viljelyksiä tai viljelmiä ja joka on maantieteellisesti yhtenäinen.
Yksittäisiä pähkinäpuita tai pelkkää pähkinäpuuriviä tien tai
toisen viljelyksen reunalla ei pidetä tarhana.

Viljelijöiden on täsmennettävä tukihakemuksessa pähkinäpuiden lukumäärä lajeittain ja kasvulohkoittain.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia muiden kuin pähkinäpuiden kasvatuksen
tarhassa edellyttäen, että niiden määrä on enintään 10
prosenttia 3 kohdassa vahvistetusta puiden lukumäärästä. Jäsenvaltiot voivat tämän lisäksi sallia kastanjapuiden kasvatuksen
tarhassa, jos 3 kohdassa vahvistettua puiden lukumäärää
noudatetaan tukikelpoisten pähkinäpuiden osalta.

Tiedonannot

5 LUKU

2.
Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 83 artiklassa tarkoitettua
pinta-alatukea voidaan myöntää ainoastaan pähkinöitä tuottaville tarhoille, jotka täyttävät 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut edellytykset tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti vahvistettavana
päivänä.

22 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi ennen 3
artiklassa tarkoitettua päivämäärää ja viimeistään 15 päivänä
toukokuuta 2004:
a) tuotekohtainen pinta-alatuen taso ja/tai muutettu taattu
kansallinen pinta-ala, jos jäsenvaltio hakee asetuksen (EY)
N:o 1782/2003 83 artiklan 2 kohdan mukaista yhteisön
tukea,
b) tämän asetuksen 19 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut
korkeammat tasot ja perusteet,
c) tämän asetuksen 20 artiklassa tarkoitetut lisäperusteet,

Kun kyseessä on tarha, jossa viljellään erityyppisiä pähkinöitä,
ja kun tuki on eriytetty tuotteiden mukaan, sovelletaan enemmistönä olevan pähkinätyypin osalta määriteltyjä tukikelpoisuusedellytyksiä ja/tai tukitasoa.

ja seuraavina vuosina 31 päivään maaliskuuta mennessä b ja c
alakohdassa tarkoitetut tiedot ja 15 päivään toukokuuta
mennessä a kohdassa tarkoitetut tiedot.

3.
Puutarhojen
hehtaaria.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tiedonantoihin tehtyjä
muutoksia sovelletaan seuraavaan vuoteen, ja jäsenvaltioiden
on ilmoitettava niistä ja niiden puolueettomista perusteista
viipymättä komissiolle.

palstakoon on oltava vähintään

0,10

Pähkinäpuiden lukumäärän on hehtaaria kohden oltava
vähintään:
— 125 hasselpähkinöiden osalta,
— 50 mantelien osalta,
— 50 saksanpähkinöiden osalta
— 50 pistaasipähkinöiden osalta
— 30 johanneksenleivän osalta.

23 artikla
Siirtymätoimenpiteet
1. Jäsenvaltiot voivat määritellä, voidaanko asetuksen (EY)
N:o 1782/2003 86 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut parannussuunnitelmat keskeyttää ennen niiden suunniteltua voimassaolon päättymistä ja millä edellytyksin, ja voidaanko tätä
järjestelmää soveltaa kyseisiin pinta-aloihin.
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2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä vahvistaessaan
jäsenvaltioiden on varmistettava, että:
a) suunnitelmaa ei keskeytetä ennen vuotuisen jakson täydellistä loppuun saattamista,
b) suunnitelman alkuperäiset tavoitteet on saavutettu jäsenvaltiota tyydyttävällä tavalla.
6 LUKU

L 339/59

jonka alueella perunatärkkelys tuotettiin, maksaa viljelijöille
tärkkelysperunan tukea tärkkelystä tuottaville yrityksille toimitetuista määristä neljän kuukauden kuluessa päivästä, jona
tämän asetuksen 26 artiklassa tarkoitetut todisteet on esitetty ja
tämän asetuksen 24 artiklassa tarkoitetut edellytykset on
täytetty.
2. Muuntokurssi tärkkelysperunan tuen ilmaisemiseksi
kansallisena valuuttana on asetuksen (EY) N:o 2236/2003 20
artiklan mukaisesti sovellettava muuntokurssi.

TÄRKKELYSPERUNAN TUKI

24 artikla
Tukikelpoisuus
Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 artiklassa säädettyä tärkkelysperunan tukea myönnetään laadultaan virheettömille,
kunnollisille ja myyntikelpoisille perunoille, joista on tehty
asetuksen (EY) N:o 2236/2003 (1) 3 artiklassa säädetty viljelysopimus, jollain asetuksen (EY) N:o 2235/2003 (2) liitteessä I
kuvatulla menetelmällä määritellyn perunoiden nettopainon ja
toimitettujen perunoiden tärkkelyspitoisuuden perusteella
asetuksen (EY) N:o 2235/2003 liitteessä II vahvistettujen
tukimäärien mukaisesti.
Tärkkelysperunan tukea ei myönnetä perunoille, jotka eivät ole
laadultaan virheettömiä, aitoja ja myyntikelpoisia, eikä perunoille, joiden tärkkelyspitoisuus on alle 13 prosenttia, paitsi jos
sovelletaan asetuksen (EY) 2236/2003 5 artiklan 3 kohdan
toista alakohtaa.

28 artikla
Tarkastukset ja vähennykset
1. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa avustettava toisiaan tässä
artiklassa säädettyjen tarkastusten toteuttamiseksi sekä siinä
tapauksessa, että perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitetuilla perunoilla käydään yhteisön sisäistä kauppaa.
2. Paikalla tehtävien tarkastusten on vuonna 2004 katettava
vähintään kolme prosenttia tuottajista, jotka ovat tehneet viljelysopimuksia tärkkelystä tuottavien yritysten kanssa.
3. Paikalla tehtävien tarkastusten kohteet on valittava riskianalyysin perusteella ja huomioon on otettava:
a) perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitettujen perunoiden
määrät suhteessa 24 artiklassa tarkoitetussa viljelysopimuksessa ilmoitettuihin pinta-aloihin;
b) muut myöhemmin määriteltävät parametrit.

25 artikla
Hakemus
Vuoden 2004 osalta viljelijän on toimitettava tukihakemus,
jossa annetaan kaikki tukikelpoisuuden toteamiseksi tarvittavat
tiedot ja erityisesti:
a) viljelijän tunnistetiedot;

4. Jos todetaan, että tosiasiallisesti viljelty pinta-ala on yli 10
prosenttia ilmoitettua pinta-alaa pienempi, kyseiselle tuottajalle
asianomaisen satokauden osalta maksettavasta tuesta on vähennettävä todettu erotus kaksinkertaisena.
7 LUKU

b) jäljennös 24 kohdassa tarkoitetusta viljelysopimuksesta;

LYPSYLEHMÄPALKKIO JA LISÄTUET

c) viljelijän ilmoitus siitä, että tämä tuntee kyseisen tuen
myöntämisedellytykset.
29 artikla
26 artikla
Vähimmäishinta
Tärkkelysperunan tukeen sovelletaan vaatimusta, jonka mukaan
on esitettävä todisteet siitä, että vähintään asetuksen (EY) N:o
1868/94 4 a artiklassa tarkoitettu hinta on maksettu tehtaalle
toimitettuna -vaiheessa asetuksen (EY) N:o 2235/2003 liitteessä
II vahvistettujen tukimäärien mukaisesti.
Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2236/2003 10 artiklan 2
kohdassa tarkoitettuja todisteita.

Tukihakemus
Tuottajan on vuoden 2004 osalta toimitettava tukihakemus,
jossa annetaan kaikki tukikelpoisuuden toteamiseksi tarvittavat
tiedot ja erityisesti tuottajan tunnistetiedot sekä tuottajan
ilmoitus siitä, että tämä tuntee kyseisen tuen myöntämisedellytykset.
30 artikla
Toiminnan harjoittamatta jättäminen

27 artikla
Tuen maksaminen
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1782/2003 28
artiklan 2 kohdassa säädetään ja rajoittamatta samassa artiklassa
vahvistetun määräajan soveltamista, vuonna 2004 jäsenvaltio,
(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 45.
(2) Ks. tämän virallisen lehden sivu 36.

1. Kun tilakohtaisen viitemäärän hallussaan pitävä luonnollinen tai oikeushenkilö ei täytä asetuksen (EY) N:o 1788/2003
5 artiklan c alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä kyseisen
vuoden 31 päivänä maaliskuuta päättyvän kahdentoista
kuukauden jakson aikana, lypsylehmäpalkkioita ja lisätukea ei
makseta kyseisen vuoden osalta, ellei asianomainen henkilö
pysty osoittamaan ennen tukihakemuksen määräaikaa toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että tuotanto on aloitettu.
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2.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta ylivoimaisen esteen
tapauksissa eikä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, jotka
vaikuttavat tilapäisesti asianomaisten tuottajien tuotantokapasiteettiin ja jotka ovat toimivaltaisten viranomaisten tunnustamia.

31 artikla
Tarkastukset ja seuraamukset
1.
Paikalla tehtävät tarkastukset tehdään vuosittain vähintään
kahdelle prosentille kaikista hakijoista. Paikalla tehtävissä
tarkastuksissa on tarkasteltava lypsylehmäpalkkio- ja lisätukikelpoisuuden edellytyksiä erityisesti tuottajien tilinpidon tai
muiden rekisterien perusteella.
2.
Asetuksen (EY) N:o 2419/2001 31 artiklaa, 32 artiklan 1
kohtaa ja 33 artiklaa sovelletaan siten, että ”pinta-alan” katsotaan tarkoittavan ”tilakohtaista viitemäärää”.
Jos asianomainen henkilö ei tämän asetuksen 30 artiklan 1
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa aloita tuotantoa tukihakemuksen määräaikaan mennessä, edeltävän alakohdan mukaisesti määritellyn tilakohtaisen viitemäärän katsotaan olevan
nolla. Tällöin asianomaisen henkilön tukihakemus hylätään
kyseisen vuoden osalta. Hylätyssä hakemuksessa ilmoitettua
määrää vastaava määrä vähennetään asetuksen (ETY) N:o 3508/
92 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tukijärjestelmissä
maksettavista tuista, jotka hakijalle voitaisiin myöntää niiden
hakemusten yhteydessä, jotka hän jättää havainnon tekovuotta
seuraavana kalenterivuonna.
3.
Asetuksen (EY) N:o 2419/2001 32 artiklan 2 kohdassa ja
33 artiklan toisessa alakohdassa sekä tämän artiklan 2 kohdassa
olevaa viittausta asetuksen (ETY) N:o 3508/92 1 artiklan 1
kohtaan on pidettävä viittauksena asetuksen (EY) N:o 1782/
2003 III ja IV osastossa vahvistettuihin tukijärjestelmiin.

8 LUKU
ENERGIAKASVIEN TUKI

1 JAKSO

Määritelmät
32 artikla
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b) ’ensimmäinen
jalostaja’
maatalouden
raaka-aineiden
käyttäjää, joka toteuttaa niiden ensimmäisen jalostuksen
saadakseen yhtä tai useampaa asetuksen (EY) N:o 1782/
2003 88 artiklassa tarkoitetuista tuotteista.

2 JAKSO

Sopimus
33 artikla
Raaka-aineen käyttö
1. Kaikkia maatalouden raaka-aineita, sokerijuurikasta
lukuun ottamatta, voidaan viljellä asetuksen (EY) N:o 1782/
2003 88 artiklassa säädettyä tukea saavilla pinta-aloilla edellyttäen, että raaka-aineen ensisijainen lopullinen käyttötarkoitus
on jonkin mainitussa artiklassa tarkoitetun energiatuotteen
valmistus.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen, raaka-aineiden jalostuksesta saatujen energiatuotteiden taloudellisen arvon on
oltava korkeampi kuin kaikkien muiden muihin käyttötarkoituksiin suunnattujen samasta jalostuksesta saatujen tuotteiden
arvo 49 artiklan 3 kohdassa säädetyn arviointimenetelmän
mukaisesti.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista raaka-aineista on tehtävä
sopimus asetuksen (EY) N:o 1782/2003 90 artiklan mukaisesti
ja jäljempänä säädetyin edellytyksin.
3. Hakijan on toimitettava korjattu raaka-aine kokonaisuudessaan ja ensimmäisen vastaanottajan on otettava se vastaan
sekä taattava vastaavan raaka-ainemäärän käyttö yhden tai
useamman asetuksen (EY) N:o 1782/2003 88 artiklassa tarkoitetun energiatuotteen valmistukseen yhteisössä.
Jos ensimmäinen jalostaja käyttää tosiasiallisesti korjatun raakaaineen väli- tai sivutuotteen valmistamiseen, hän voi käyttää
vastaavan määrän kyseistä väli- tai sivutuotetta yhden tai
useamman ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun lopputuotteen valmistamiseen.
Toisessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa ensimmäisen
jalostajan on ilmoitettava asiasta sille toimivaltaiselle viranomaiselle, jolle vakuus on asetettu. Jos vastaava määrä käytetään
muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa raaka-aine on korjattu,
asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on
ilmoitettava toisilleen kyseisestä toimesta.

Määritelmät
Tässä luvussa tarkoitetaan ilmaisulla:
a) ’hakija’ maanviljelijää, joka viljelee asetuksen (EY) N:o 1782/
2003 88 artiklassa tarkoitettuja pinta-aloja saadakseen mainitussa artiklassa tarkoitettua tukea;

4. Sopimussuhteita sääntelevien kansallisten säännösten
mukaisesti ensimmäinen jalostaja voi valtuuttaa kolmannen
osapuolen ottamaan vastaan raaka-aineen tukea hakeneelta
maanviljelijältä. Valtuutuksen saajan on toimittava jalostajan
nimissä ja lukuun; jalostaja on yksin vastuussa tässä luvussa
säädettyjen velvollisuuksien noudattamisesta.
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34 artikla
Poikkeus
1.
Poiketen siitä, mitä 33 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään,
jäsenvaltiot voivat antaa hakijalle luvan:
a) käyttää kaikki CN-koodeihin 1201 00 90, ex 1205 00 90 ja
1206 00 91 kuuluvat korjatut vilja- ja öljykasvit:
i) polttoaineena maatilansa lämmityksessä;
ii) energian tai biopolttoaineiden tuotantoon tilallaan;
b) jalostaa kaikki korjattu raaka-aine maatilallaan CN-koodiin
2711 29 00 kuuluvaksi biokaasuksi.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa hakija antaa
35 artiklassa tarkoitetun sopimuksen korvaavan ilmoituksen,
jossa hän sitoutuu käyttämään tai jalostamaan suoraan mainitussa ilmoituksessa tarkoitetun raaka-aineen. Tämän asetuksen
35—50 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.
Hakijan on lisäksi annettava jäsenvaltion nimeämän laitoksen
tai yrityksen punnita kerätty raaka-aine ja otettava käyttöön
käytettyä raaka-ainetta sekä jalostuksesta saatuja tuotteita ja
sivutuotteita koskeva erityinen kirjanpito.
Vilja- ja öljykasvien sekä olkien osalta sekä myös kasvi
käytetään kokonaisuudessaan, punnituksen sijaan voidaan
kuitenkin hyväksyä raaka-aineen tilavuuden määritys.
3.
Edellä 1 kohdassa säädettyä mahdollisuutta hyväkseen
käyttävien jäsenvaltioiden on toteutettava tarkastustoimenpiteet,
joilla voidaan riittävällä tavalla varmistaa raaka-aineen suora
käyttö tilalla tai jalostus CN-koodiin 2711 29 00 kuuluvaksi
biokaasuksi.
4.
Lisäksi 1 kohdan a alakohdan mukaisesti käytetyt vilja- tai
öljykasvit on denaturoitava jäsenvaltion vahvistamalla tavalla.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia öljykasvien siementen 1
kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitetusta jalostuksesta
saatavan öljyn denaturoinnin siementen denaturoinnin sijaan
edellyttäen, että denaturointi tapahtuu heti öljyksi jalostamisen
jälkeen ja siementen käyttöä koskevat valvontatoimenpiteet
otetaan käyttöön.

35 artikla
Sopimus
1.
Hakijan on esitettävä tukihakemuksensa tueksi jäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle itsensä ja ensimmäisen
jalostajan välillä tehty sopimus.
2.
Hakijan on varmistettava, että sopimuksessa mainitaan
seuraavat tiedot:
a) sopimuspuolten nimet ja osoitteet;
b) sopimuksen kesto;
c) kunkin raaka-aineen laji ja viljelty pinta-ala;
d) kaikki raaka-aineen odotettavissa olevan määrän toimittamiseen mahdollisesti vaikuttavat olosuhteet;
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e) sitoumus 33 artiklan 3 kohdassa säädettyjen velvollisuuksien
noudattamiseen;
f) raaka-aineen suunnitellut lopulliset ensisijaiset käyttötarkoitukset 33 artiklan 1 kohdassa ja 49 artiklan 3 kohdassa
vahvistettujen edellytysten mukaisesti.
3. Hakijan on varmistettava sopimuksen tekeminen sellaiseen päivämäärään mennessä, että ensimmäinen jalostaja voi
antaa jäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle jäljennöksen
sopimuksesta 44 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin määräaikoihin mennessä.
4. Jäsenvaltiot voivat valvontasyistä vaatia, että jokainen
hakija saa tehdä ainoastaan yhden toimitussopimuksen kutakin
raaka-ainetta kohti.

3 JAKSO

Sopimuksen muuttaminen tai irtisanominen
36 artikla
Sopimuksen muuttaminen tai irtisanominen
Jos sopimuspuolet muuttavat sopimusta tai irtisanovat sen
hakijan tukihakemuksen jättämisen jälkeen, hakija säilyttää
oikeuden hakea tukea vain, jos hän ilmoittaa muutoksesta tai
irtisanomisesta tukihakemuksen muutoksen viimeiseen kyseisessä jäsenvaltiossa sallittuun päivään mennessä jäsenvaltionsa
toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta tarvittavat tarkastukset
voidaan suorittaa.

37 artikla
Poikkeukselliset olosuhteet
Jos hakija ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, että poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi hän ei voi toimittaa sopimuksessa ilmoitettua raaka-ainetta tai osaa siitä, toimivaltainen viranomainen voi, saatuaan riittävät todisteet näistä poikkeuksellisista olosuhteista, antaa luvan sopimuksen muuttamiseen siinä
määrin kuin muutos näyttää olevan perusteltavissa, tai sen irtisanomiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 36 artiklan soveltamista.
Jos sopimuksen muutos johtaa siihen sisältyvän pinta-alan
vähenemiseen tai jos sopimus irtisanotaan, hakija menettää
sopimuksesta poistettujen pinta-alojen osalta oikeutensa tässä
luvussa tarkoitettuun tukeen.

38 artikla
Lopullisten käyttötarkoitusten muutokset
Ensimmäinen jalostaja voi muuttaa 35 artiklan 2 kohdan f
alakohdassa tarkoitettuja raaka-aineiden suunniteltuja ensisijaisia lopullisia käyttötarkoituksia sen jälkeen, kun sopimuksen
mukainen raaka-aine on toimitettu ensimmäiselle jalostajalle ja
40 artiklan 1 kohdan sekä 44 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä
alakohdassa säädetyt edellytykset on täytetty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 36 artiklan soveltamista.
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Lopullisten käyttötarkoitusten muutoksen on täytettävä 33
artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja 49 artiklan 3
kohdassa vahvistetut edellytykset.
Ensimmäisen jalostajan on tehtävä ennakkoilmoitus jäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle, jotta tarvittavat tarkastukset voidaan suorittaa.

4 JAKSO

Edustavat sadot ja toimitettavat määrät
39 artikla

24.12.2003
5 JAKSO

Edellytykset tuen maksamiseksi
42 artikla
Tuen maksaminen
1. Hakijalle voidaan maksaa tukea ennen raaka-aineen jalostamista. Tämä tuki maksetaan kuitenkin vasta, kun tässä asetuksessa toimitettavaksi vaadittu raaka-aineen määrä on toimitettu
ensimmäiselle jalostajalle ja jos:
a) 40 artiklassa mainittu ilmoitus on tehty;

Edustavat sadot

b) jäljennös sopimuksesta on annettu ensimmäisen jalostajan
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja 33 artiklan 1
kohdassa tarkoitetut edellytykset on täytetty;

Jäsenvaltioiden on asianmukaista menettelyä noudattaen vahvistettava joka vuosi edustavat sadot, jotka tulee saavuttaa, ja
ilmoitettava ne asianomaisille hakijoille.

c) toimivaltainen viranomainen on saanut todisteen siitä, että
45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vakuus on asetettu kokonaisuudessaan;

40 artikla

d) tuen maksamisesta vastaava toimivaltainen viranomainen on
tarkistanut kunkin hakemuksen osalta, että 35 artiklassa
säädetyt edellytykset on täytetty.

Toimitettavat määrät
1.
Hakijan on ilmoitettava jäsenvaltionsa toimivaltaiselle
viranomaiselle korjatun raaka-aineen kokonaismäärä lajeittain
ja vahvistettava sekä toimitettu määrä että sopimuspuoli, jolle
hän on toimittanut tämän raaka-aineen.
2.
Määrän, joka hakijan on tosiasiallisesti toimitettava
ensimmäiselle jalostajalle, on vastattava vähintään edustavaa
satoa.
Tästä huolimatta jäsenvaltiot voivat asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa hyväksyä poikkeuksellisesti enintään 10
prosentin vajauksen mainitusta edustavasta sadosta.
Lisäksi jos toimivaltainen viranomainen on antanut luvan sopimuksen muuttamiseen tai irtisanomiseen 37 artiklan mukaisesti, toimivaltainen viranomainen voi vähentää määrää, joka
hakijan on ensimmäisen alakohdan mukaisesti toimitettava,
siinä määrin kuin se näyttäisi olevan perusteltavissa.

2. Koska kaksivuotisten kasvien osalta sadonkorjuu ja sen
seurauksena myös raaka-aineen toimittaminen voi tapahtua
vasta toisena viljelyvuonna, tukea maksetaan 35 artiklassa
tarkoitetun sopimuksen tekemistä seuraavien kahden vuoden
ajan, jos toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että:
a) tämän artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa säädettyjä
velvoitteita on noudatettu ensimmäisestä viljelyvuodesta
alkaen;
b) tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjä velvoitteita sekä 44 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitettujen tietojen ilmoittamisvelvoitetta on sovellettu
toisena vuonna.
Ensimmäisenä viljelyvuonna tukea maksetaan vain, jos toimivaltainen viranomainen on saanut todisteet siitä, että 45
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vakuus on asetettu. Toisen viljelyvuoden osalta vakuuden asettamista ei edellytetä maksun
suorittamiseksi.
3. Pysyvien tai monivuotisten kasvien tapauksessa tuki
maksetaan vuosittain sopimuksen tekemisen jälkeen. Edellä 2
kohdassa säädettyjä edellytyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

41 artikla
Tuen vähentäminen
Jos hakija ei tietyn raaka-aineen osalta pysty toimittamaan
tämän luvun mukaisesti vaadittua määrää, on katsottava
asetuksen (EY) N:o 2419/2001 32 artiklan mukaisesti, ettei hän
ole energiatarkoituksiin viljeltyjen lohkojen osalta täyttänyt
kaikkia hänelle kuuluvia velvollisuuksia suhteessa pinta-alaan,
joka lasketaan kertomalla maatalousmaan pinta-ala, jonka hän
on käyttänyt raaka-aineen tuottamiseen tässä luvussa määritellyin kriteerein, kyseisen raaka-aineen vastaavalla suhteellisella
vajauksella.

6 JAKSO

Sopimus sekä hakijan ja ensimmäisen jalostajan velvollisuudet
43 artikla
Jalostajien lukumäärä
Energiatuotteet on saatava enintään toiselta jalostajalta.
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44 artikla
Sopimus sekä hakijan ja ensimmäisen jalostajan velvollisuudet
1.
Ensimmäisen jalostajan on annettava jäljennös sopimuksesta jäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisessä
jäsenvaltiossa kyseisenä vuonna tehtävän tukihakemuksen
viimeiseen jättöpäivään mennessä.
Jos hakija ja ensimmäinen jalostaja muuttavat tai irtisanovat
sopimuksen ennen 36 artiklassa tarkoitettua päivää minä
tahansa vuonna, jalostajan on annettava jäljennös muutetusta
tai irtisanotusta sopimuksesta jäsenvaltionsa toimivaltaiselle
viranomaiselle kyseiseen päivään mennessä.
2.
Ensimmäisen jalostajan on toimitettava jäsenvaltionsa
toimivaltaiselle viranomaiselle asianomaista jalostusketjua
koskevat tarvittavat tiedot ja erityisesti tiedot niistä hinnoista ja
teknisistä jalostuskertoimista, joiden avulla määritellään saatavien lopputuotteiden määrä. Näistä kertoimista säädetään 50
artiklan 1 kohdassa.
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4. Vakuus vapautetaan suhteellisesti kunkin raaka-aineen
osalta, jos ensimmäisen jalostajan jäsenvaltion toimivaltainen
viranomainen on saanut todisteet siitä, että kyseisten raakaaineiden määrät on jalostettu 35 artiklan 2 kohdan f alakohdassa säädettyjä edellytyksiä noudattaen ottaen tarvittaessa
huomioon mahdolliset 38 artiklan säännösten mukaisesti
tehdyt muutokset.

46 artikla
Ensisijaiset ja alempiasteiset vaatimukset
1. Seuraavat velvollisuudet ovat komission asetuksen (ETY)
N:o 2220/85 (1) 20 artiklassa tarkoitettuja ensisijaisia vaatimuksia:
a) velvollisuus jalostaa raaka-aineet pääosin sopimuksessa
mainituiksi lopputuotteiksi. Jalostaminen on tehtävä raakaaineen sadonkorjuuvuotta seuraavan toisen vuoden 31
päivään heinäkuuta mennessä;
b) velvollisuus liittää tuotteen mukaan T5-valvontakappale 47
ja 48 artiklan mukaisesti.

3.
Ensimmäisen jalostajan, joka on vastaanottanut hakijan
toimittaman raaka-aineen, on ilmoitettava jäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle vastaanotetun raaka-aineen määrä
lajeittain eriteltynä, raaka-aineen toimittaneen sopimuspuolen
nimi ja osoite sekä toimituspaikka ja viittaus sopimukseen
jäsenvaltioiden vahvistamaan määräaikaan mennessä sen
varmistamiseksi, että tuki voidaan maksaa asetuksen (EY) N:o
1782/2003 28 artiklassa vahvistetussa määräajassa.

2. Seuraavat ensimmäisen jalostajan velvollisuudet ovat
asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklassa tarkoitettuja alempiasteisia vaatimuksia:

Jos ensimmäisen jalostajan jäsenvaltio ei ole sama kuin raakaaineen viljelyvaltio, asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen
on ilmoitettava hakijan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetun raaka-aineen kokonaismäärä 40 työpäivän
kuluessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten
vastaanottamisesta.

c) velvollisuus tehdä 44 artiklan 3 kohdan ensimmäisen ja
toisen alakohdan mukaiset ilmoitukset;

a) velvollisuus ottaa vastaan kaikki hakijan 33 artiklan 3
kohdan mukaisesti toimittamat raaka-aineet;
b) velvollisuus esittää jäljennös sopimuksesta 44 artiklan 1
kohdan mukaisesti;

d) velvollisuus asettaa vakuus 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

8 JAKSO
7 JAKSO

Toiseen jäsenvaltioon myyntiä, luovutusta tai toimittamista
taikka vientiä koskevat asiakirjat

Vakuudet

47 artikla

45 artikla

T5-valvontakappale

Ensimmäisen jalostajan vakuus

Jos ensimmäinen jalostaja myy tai luovuttaa 35 artiklassa
tarkoitetun sopimuksen kohteena olevia välituotteita toiseen
jäsenvaltioon sijoittautuneelle toiselle jalostajalle, tuotteen
mukana on oltava asetuksen (ETY) N:o 2454/93 mukaisesti
annettu T5-valvontakappale.

1.
Ensimmäisen jalostajan on asetettava jäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle 2 kohdassa tarkoitettu vakuus kokonaisuudessaan kyseisenä vuonna kyseisessä jäsenvaltiossa
tehtävän tukihakemuksen viimeiseen jättöpäivään mennessä.
2.
Vakuus on kunkin raaka-aineen osalta 60 euroa hehtaarilta kerrottuna kaikkien tämän järjestelmän mukaisesti viljeltyjen sellaisten pinta-alojen summalla, joista on tehty ensimmäisen jalostajan allekirjoittama sopimus ja joita käytetään
kyseisen raaka-aineen tuottamiseen.
3.
Jos sopimusta muutetaan tai se irtisanotaan 36 tai 37
artiklassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti, vakuus mukautetaan vastaavasti.

T5-valvontakappaleen 104 kohtaan otsikon ”muuta” alle on
merkittävä yksi seuraavista maininnoista:
— Producto destinado a su transformación o entrega de
acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento
(CE) no 2237/2003 de la Comisión
— Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 34 i Kommissionens forordning (EF) nr.
2237/2003
(1) EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.
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— Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 34 der
Verordnung (EG) Nr. 2237/2003 der Kommission zu
verwenden

b) jalostettujen raaka-aineiden määrä sekä niistä saatujen
lopputuotteiden, rinnakkaistuotteiden ja sivutuotteiden
määrä ja laji;

— Προς χρήση για µεταποίηση ή παράδοση σύµφωνα µε το άρθρο
34 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2237/2003 της Επιτροπής

c) jalostuksesta johtuva hävikki;

— To be used for processing or delivery in accordance with
Article 34 of Commission Regulation (EC) No 2237/2003
— À utiliser pour transformation ou livraison conformément
aux dispositions de l'article 34 du règlement (CE) no 2237/
2003 de la Commission
— Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 34
del regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione
— Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig
artikel 34 van Verordening (EG) nr. 2237/2003 van de
Commissie
— A utilizar para transformação ou entrega em conformidade
com o artigo 34.o do Regulamento (CE) n.o 2237/2003 da
Comissão
— Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission
asetuksen (EY) N:o 2237/2003 mukaisesti
— Används till bearbetning eller leverans i enlighet med
kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003.

48 artikla

d) hävitetyt määrät ja perustelut hävittämiselle;
e) jalostajan myymien tai luovuttamien tuotteiden määrä ja laji
ja niistä saadut hinnat;
f) tarvittaessa myöhemmän jalostajan nimi ja osoite.
2. Ensimmäisen jalostajan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että esitetty sopimus noudattaa 33
artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä. Jos näitä edellytyksiä
ei noudateta, hakijan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle
on ilmoitettava siitä.
3. Edellä 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden
taloudellisen arvon laskemiseksi asianomaisen toimivaltaisen
viranomaisen on verrattava 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella kaikkien energiatuotteiden yhteenlaskettua arvoa samasta jalostuksesta saatujen muihin käyttötarkoituksiin suunnattujen kaikkien muiden tuotteiden yhteenlaskettuun arvoon. Tuotteen arvo saadaan kertomalla sen määrä
edellisen markkinointivuoden aikana tarkistettujen vapaasti
tehtaalla -hintojen keskiarvolla. Jos näitä hintoja ei ole käytettävissä, toimivaltaisen viranomaisen on määriteltävä asianomaiset
hinnat erityisesti 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen
perusteella.

T5-valvontakappaleen vaihtoehtoiset todisteet
Poiketen siitä, mitä 46 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
säädetään, seuraavat asiakirjat voidaan hyväksyä T5-valvontakappaleen vaihtoehtoisina todisteina, kun T5-valvontakappaletta ei ensimmäisestä jalostajasta riippumattomien olosuhteiden seurauksena palauteta sen jäsenvaltion, johon ensimmäinen jalostaja on sijoittautunut, valvonnasta vastaavan
elimen lähtötoimipaikkaan kolme kuukautta ennen 46 artiklan
1 kohdan a alakohdassa säädetyn määräajan päättymistä:
a) välituotteiden ostolaskut;
b) toisen jalostajan todistukset lopullisesta jalostamisesta
asetuksen (EY) N:o 1782/2003 88 artiklassa tarkoitetuiksi
energiatuotteiksi; ja
c) toisen jalostajan oikeaksi todistamat valokopiot kirjanpitoasiakirjoista, joilla todistetaan, että jalostus on toteutettu.

9 JAKSO

Tarkastukset
49 artikla
Rekisterien pito
1.
Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on täsmennettävä rekisterit, joita jalostajan on pidettävä, sekä niiden
jaksoittaisuus, jonka on oltava vähintään kuukausittainen.
Kyseisistä rekistereistä on ilmettävä vähintään seuraavat tiedot:
a) jalostettavaksi ostettujen eri raaka-aineiden määrä;

50 artikla
Jalostajien tiloissa tehtävät tarkastukset
1. Niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten,
joissa jalostukset on toteutettu, on tarkastettava 33 artiklan 1
kohdan säännösten noudattaminen vähintään 25 prosentin
suuruisen, riskianalyysin perusteella valitun niiden alueelle
sijoittautuneita jalostajia koskevan otoksen osalta. Kyseisiin
tarkastuksiin on sisällyttävä vähintään:
a) kaikkien energiatuotteiden yhteenlasketun arvon vertaaminen samasta jalostuksesta saatujen muihin käyttötarkoituksiin suunnattujen kaikkien muiden tuotteiden yhteenlaskettuun arvoon;
b) jalostajan tuotantojärjestelmän analyysi, johon kuuluu
fyysisiä tarkastuksia ja kaupallisten asiakirjojen tarkastelua,
jotta voidaan jalostajan osalta varmistua raaka-aineiden
toimitusten sekä lopputuotteiden, rinnakkaistuotteiden ja
sivutuotteiden välisestä vastaavuudesta.
Toimivaltaisen viranomaisen on 1 alakohdan b alakohdassa
tarkoitetussa tarkastuksessa käytettävä erityisesti kyseisten
raaka-aineiden jalostuksen teknisiä kertoimia. Jos yhteisön
lainsäädännössä on säädetty tällaisista kertoimista vientiä
varten, sovelletaan näitä kertoimia. Niiden puuttuessa sovelletaan muita yhteisön lainsäädännössä säädettyjä kertoimia.
Kaikissa muissa tapauksissa tarkastuksen on perustuttava jalostusteollisuudessa yleisesti hyväksyttyihin kertoimiin.
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2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 34 artiklassa
tarkoitettujen jalostusten yhteydessä tarkastetaan 10 prosenttia
hakijoista, jotka on valittu riskianalyysin perusteella ottaen
huomioon:
a) tukien määrä;
b) tukihakemukseen sisältyvien kasvulohkojen lukumäärä ja
pinta-ala;
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yhteydessä soveltaa myös aiheellisia kansallisia seuraamuksia,
joita sovelletaan markkinoiden toimijoihin, jotka ovat osallisina
tuen myöntämismenettelyssä.
2. Jäsenvaltioiden on tarpeen mukaan tai siinä määrin kuin
tämän luvun säännöksissä edellytetään avustettava toisiaan
tehokkaiden tarkastusten varmistamiseksi ja toimitettujen asiakirjojen oikeellisuuden sekä vaihdettujen tietojen paikkansapitävyyden varmistamiseksi.

c) muutokset edelliseen vuoteen verrattuna;
d) edellisinä vuosina tehtyjen tarkastusten tulokset;
e) muut parametrit, jotka jäsenvaltiot määrittelevät toimitettujen sopimusten edustavuuden perusteella.

10 JAKSO

Järjestelmän ulkopuolelle jättäminen ja arviointi
53 artikla

3.
Jos 2 kohdassa tarkoitetuissa tarkastuksissa ilmenee
sääntöjenvastaisuuksia vähintään 3 prosentissa tapauksista,
toimivaltaisen viranomaisen on kuluvan vuoden aikana toteutettava lisätarkastuksia ja lisättävä niiden maatilojen osuutta,
joihin on seuraavana vuonna kohdistettava paikalla tehtäviä
tarkastuksia.
4.
Jos on säädetty, että tietyt 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen
tarkastusten osa-alueet voidaan tehdä otoksen perusteella,
kyseisen otoksen on taattava valvonnan luotettava ja edustava
taso.
5.
Jokaisesta tarkastuksesta on laadittava tarkastajan allekirjoittama tarkastusraportti, jonka perusteella on mahdollista
tutkia tehtyihin tarkastuksiin liittyviä tietoja. Raportissa on
ilmoitettava erityisesti:

Raaka-aineiden jättäminen järjestelmän ulkopuolelle
Jäsenvaltiot voivat jättää minkä tahansa raaka-aineen tässä
luvussa vahvistetun järjestelmän ulkopuolelle, jos siitä aiheutuu
vaikeuksia valvonnan, kansanterveyden, ympäristön tai rikosoikeuden taikka lopullisten energiatuotteiden vähäisyyden
suhteen.

54 artikla
Arviointi

a) tarkastuspäivä;

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kyseisen vuoden
loppua seuraavaan 15 päivään lokakuuta mennessä kaikki tässä
luvussa säädetyn järjestelmän arvioimiseksi tarvittavat tiedot.

b) paikalla olleet henkilöt;

Tämän tiedonannon on sisällettävä erityisesti seuraavat tiedot:

c) tarkastettu ajanjakso;

a) pinta-alat kunkin raaka-aineen lajin osalta;

d) käytetyt tarkastustekniikat sekä tarvittaessa viittaus otantamenetelmiin;

b) kunkin raaka-aineen lajin sekä saatujen lopputuotteiden,
sivutuotteiden ja rinnakkaistuotteiden määrät sekä niihin
käytettyjen raaka-aineiden laji;

e) tarkastuksen tulokset.

c) 34 artiklan mukaisesti toteutetut toimenpiteet;

51 artikla

d) järjestelmän ulkopuolelle 53 artiklan mukaisesti jätetyt
raaka-aineet.

Hampun tuotanto

9 LUKU

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2461/1999 3 artiklan 1 a
kohdassa, 5 artiklan kolmannessa alakohdassa ja 21 a artiklassa
tarkoitettuja hamppua koskevia säännöksiä.

LOPPUSÄÄNNÖKSET

55 artikla
52 artikla
Lisätoimenpiteet ja keskinäinen avunanto
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tämän luvun asianmukaisen soveltamisen kannalta tarvittavat lisätoimenpiteet ja
avustettava toisiaan tässä luvussa säädettyjen tarkastusten
toteuttamiseksi. Jos tässä luvussa ei säädetä tarkoituksenmukaisista vähennyksistä ja poissulkemisista, jäsenvaltiot voivat tässä

Kumoamiset
Kumotaan asetus (EY) N:o 613/97.

56 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 23 päivänä joulukuuta 2003.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE I
RIISIN LAJIKOHTAINEN TUKI
17 artiklassa tarkoitetun vähennyskertoimen laskeminen
1. Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 82 artiklassa tarkoitetun perusalan mahdollisen ylittymisen toteamiseksi jäsenvaltion
toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon edellä mainitun asetuksen 81 artiklassa vahvistetut perusalat tai
osaperusalat sekä niiden pinta-alojen kokonaismäärä, joista tukihakemuksia on kyseisten perusalojen ja osa-alojen
osalta toimitettu.
2. Määritettäessä niiden viljelyalojen kokonaismäärää, joista on jätetty tukihakemuksia, ei oteta huomioon hakemuksia
eikä hakemusten osia, jotka tarkastuksissa on havaittu selvästi perusteettomiksi.
3. Jos todetaan tiettyjen perusalojen tai osa-alojen ylittyminen, jäsenvaltioiden on niiden osalta määriteltävä ylitysprosentti, joka lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella tämän asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa
noudattaen. Kun ylittyminen on ennakoitavissa, jäsenvaltion on ilmoitettava siitä viipymättä tuottajille.
4. Riisin lajikohtaiseen tukeen sovellettava vähennyskerroin lasketaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 82 artiklaa noudattaen seuraavan kaavan mukaisesti:
Vähennyskerroin = perusalan osaperusalan viiteala jaettuna kokonaispinta-alalla, josta tukihakemuksia on kyseisen
osaperusalan osalta toimitettu.
Alennettu riisin lajikohtainen tuki lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:
Alennettu riisin lajikohtainen tuki = riisin lajikohtainen tuki kerrottuna vähennyskertoimella.
Kyseinen vähennyskerroin ja alennettu riisin lajikohtainen tuki lasketaan kunkin osaperusalan osalta edellä mainitun
asetuksen 82 artiklan 2 kohdassa säädetyn uudelleenjaon jälkeen. Uudelleenjako tehdään niiden osa-alojen hyväksi,
joiden osalta rajat on ylitetty. Se tehdään suhteessa niillä osa-aloilla, joiden osalta rajat on ylitetty, todettuihin ylityksiin.
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Riisin lajikohtainen tuki
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KOMISSION DIREKTIIVI 2003/124/EY,
annettu 22 päivänä joulukuuta 2003,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta sisäpiiritiedon määritelmän ja julkistamisen sekä markkinoiden manipuloinnin määritelmän osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

liikkeeseenlaskija on hakenut rahoitusvälineidensä ottamista tai joissa sen rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, jotta
yhteisön tasolla voitaisiin taata sijoittajille yhtäläiset
mahdollisuudet kyseisten tietojen käyttöön ja estää
sisäpiirikaupat. Jäsenvaltiot voivat virallisesti nimetä
järjestelmiä tällaista julkistamista varten.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta
2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2003/6/EY (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan sekä 6
artiklan 10 kohdan ensimmäisen, toisen ja kolmannen luetelmakohdan,

(5)

Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen olisi voitava
sallia tarkoin määritellyissä erityisolosuhteissa liikkeeseenlaskijoiden oikeutettujen etujen suojaamiseksi. Sijoittajien suojaaminen kuitenkin edellyttää, että sisäpiiritiedot säilytetään tämänkaltaisissa tapauksissa luottamuksellisina sisäpiirikauppojen estämiseksi.

(6)

Sekä markkinatoimijoiden että toimivaltaisten viranomaisten toiminnan ohjaamiseksi markkinasignaalit on
otettava huomioon tutkittaessa mahdollisesti manipuloivaa toimintaa.

(7)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan
arvopaperimarkkinavalvojien
komitean
lausunnon
mukaiset,

on kuullut Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa
(CESR) (2) teknisten neuvojen saamiseksi,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Järkevästi toimivat sijoittajat tekevät sijoituspäätöksensä
käytettävissään olevien tietojen eli ennen päätöksentekoa
saatavilla olevien tietojen perusteella. Näin ollen arvioitaessa, onko todennäköistä, että järkevästi toimiva sijoittaja ottaisi tietyn tiedon huomioon sijoituspäätöstä
tehdessään, lähtökohdaksi olisi aina otettava ennen
päätöksentekoa saatavilla olevat tiedot. Tämänkaltaisessa
arvioinnissa on otettava huomioon tietojen odotettavissa
olevat vaikutukset, kun niitä tarkastellaan kyseisen liikkeeseenlaskijan koko toiminnan muodostamaa taustaa
vasten, tietolähteen luotettavuus ja kaikki muut markkinatekijät, jotka kulloinkin todennäköisesti vaikuttavat
kyseiseen rahoitusvälineeseen tai siihen liittyvään
johdannaissopimukseen.
Päätöksenteon jälkeen saatavilla olevia tietoja voidaan
käyttää testattaessa oletusta, jonka mukaan ennen
päätöksentekoa saatavilla olleet tiedot ovat vaikuttaneet
hintaan, mutta sitä ei tulisi käyttää sellaista henkilöä
vastaan, joka on tehnyt ennen päätöksentekoa saatavilla
olleiden tietojen perusteella harkittuja johtopäätöksiä.

(3)

Oikeusvarmuutta olisi markkinatoimijoiden kannalta
parannettava määrittelemällä tarkemmin sisäpiiritiedon
määritelmään kuuluvista olennaisista osatekijöistä kaksi,
jotka ovat sisäpiiritiedon täsmällisyys ja sen mahdollinen
huomattava vaikutus rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien johdannaissopimusten hintaan.

(4)

Sijoittajien suojaaminen edellyttää paitsi sitä, että liikkeeseenlaskijat julkistavat sisäpiiritiedot oikeaan aikaan,
myös sitä, että kyseiset tiedot julkistetaan mahdollisimman nopeasti ja samanaikaisesti kaikkien sijoittajaryhmien keskuudessa kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joissa

(1) EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16.
(2) CESR (Committee of European Securities Regulators) perustettiin
komission päätöksellä 2001/527/EY; EYVL L 191, 13.7.2001, s. 43.

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Sisäpiiritieto
1. Sovellettaessa direktiivin 2003/6/EY 1 artiklan 1 kohtaa
tiedon katsotaan olevan täsmällistä, jos se viittaa ilmenneisiin
olosuhteisiin tai olosuhteisiin, joiden voidaan kohtuudella
olettaa ilmenevän, tai toteutuneeseen tapahtumaan tai tapahtumaan, jonka voidaan kohtuudella olettaa toteutuvan, ja jos se
on riittävän tarkkaa, jotta sen perusteella voidaan tehdä
johtopäätös edellä mainittujen olosuhteiden tai edellä mainitun
tapahtuman mahdollisesta vaikutuksesta rahoitusvälineiden tai
kyseisiin rahoitusvälineisiin liittyvien johdannaissopimusten
hintaan.
2. Sovellettaessa direktiivin 2003/6/EY 1 artiklan 1 kohtaa
’tiedolla, jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi
huomattava vaikutus rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien
johdannaissopimusten hintaan’ tarkoitetaan tietoa, jota
järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti käyttäisi yhtenä
sijoituspäätöksensä perusteena.
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2 artikla
Sisäpiiritiedon julkistamiskeinot ja -määräajat
1.
Sovellettaessa direktiivin 2003/6/EY 6 artiklan 1 kohtaa
sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2001/34/EY (1) 102 artiklan 1 kohtaa ja 103 artiklaa.
Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että liikkeeseenlaskija
julkistaa sisäpiiritiedot siten, että ne saadaan nopeasti käyttöön
ja että yleisö voi arvioida tietoja tyhjentävästi, virheettömästi ja
ajantasaisesti.
Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, ettei liikkeeseenlaskija
yhdistä yleisölle tarkoitetun sisäpiiritiedon tarjontaa toimintojensa markkinointiin tavalla, joka on todennäköisesti harhaanjohtava.
2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liikkeeseenlaskijoiden katsotaan noudattaneen direktiivin 2003/6/EY 6 artiklan
1 kohdan 1 alakohtaa silloin, kun liikkeeseenlaskijat ovat
olosuhteiden ilmetessä tai tapahtuman toteutuessa viipymättä
tiedottaneet niistä yleisölle, vaikka niitä ei vielä olisi virallistettu.
3.
Kaikki merkittävät muutokset jo julkistettuihin sisäpiiritietoihin on julkistettava viipymättä niiden tapahtumisen jälkeen
käyttäen sitä tiedotuskanavaa, jonka kautta alkuperäiset tiedot
julkistettiin.
4.
Jäsenvaltioiden on velvoitettava liikkeeseenlaskijat siihen,
että nämä pyrkivät kohtuudella varmistamaan sisäpiiritietojen
mahdollisimman samanaikaisen julkistamisen kaikkien sijoittajaryhmien keskuudessa kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joissa
kyseiset liikkeeseenlaskijat ovat hakeneet rahoitusvälineidensä
ottamista tai joissa niiden rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla.

3 artikla
Julkistamisen lykkäämisen mahdollistavat oikeutetut edut
ja salassapito
1.
Sovellettaessa direktiivin 2003/6/EY 6 artiklan 2 kohtaa
oikeutetut edut voivat liittyä muun muassa seuraaviin seikkoihin:
a) käynnissä olevat neuvottelut tai niihin liittyvät seikat silloin,
kun tietojen julkistaminen todennäköisesti vaikuttaisi
neuvottelujen tulokseen tai niiden normaaliin kulkuun;
erityisesti jos liikkeeseenlaskijan taloudelliseen elinkelpoisuuteen kohdistuu vakava ja välitön uhka, joka ei kuitenkaan
anna aihetta maksukyvyttömyysmenettelyä koskevan
lainsäädännön soveltamiseen, tietojen julkistamista voidaan
lykätä tilapäisesti, jos tietojen julkistaminen saattaisi vakavasti vaarantaa nykyisten ja potentiaalisten osakkeenomistajien edut haittaamalla sellaisten neuvottelujen loppuunsaattamista, joilla pyritään varmistamaan liikkeeseenlaskijan taloudellisen aseman vahvistuminen pitkällä aikavälillä;
b) liikkeeseenlaskijan johtoelimen tekemät päätökset tai sopimukset, joiden voimaantulo edellyttää liikkeeseenlaskijan
muun elimen hyväksyntää, silloin kun liikkeeseenlaskijan
(1) EYVL L 184, 6.7.2001, s. 1.
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organisaatiossa edellytetään näiden elinten erottamista edellyttäen, että tietojen julkistaminen ennen tämänkaltaista
hyväksyntää ja tieto siitä, että hyväksyntää ei ole vielä saatu,
todennäköisesti
vaarantaisi
tietojen
asianmukaisen
arvioinnin yleisön keskuudessa.
2. Sovellettaessa direktiivin 2003/6/EY 6 artiklan 2 kohtaa
jäsenvaltioiden on edellytettävä, että liikkeeseenlaskija valvoo
sisäpiiritiedon käyttöoikeuksia voidakseen varmistaa sen säilyminen luottamuksellisena ja erityisesti, että
a) liikkeeseenlaskija on ottanut käyttöön tehokkaat järjestelyt
varmistaakseen, etteivät kyseisiä tietoja saa käyttöönsä muut
kuin niitä tehtäviensä hoitamiseen liikkeeseenlaskijan organisaatiossa tarvitsevat henkilöt;
b) liikkeeseenlaskija on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet
varmistaakseen, että kaikki kyseisten tietojen käyttöön
oikeutetut henkilöt tunnustavat tähän liittyvät oikeudelliset
ja lakisääteiset velvollisuutensa sekä ovat tietoisia kyseisten
tietojen väärinkäytön tai niiden perusteettoman levittämisen
seuraamuksista;
c) liikkeeseenlaskija soveltaa toimenpiteitä, joiden avulla tiedot
voidaan julkistaa välittömästi, jos liikkeeseenlaskija ei ole
pystynyt varmistamaan sisäpiiritietojen luottamuksellisuutta,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2003/6/EY 6
artiklan 3 kohdan toisen alakohdan soveltamista.

4 artikla
Vääriin tai harhaanjohtaviin signaaleihin sekä hintojen
varmistamiseen liittyvä markkinoiden manipulointi
Sovellettaessa direktiivin 2003/6/EY 1 artiklan 2 kohdan a
alakohtaa jäsenvaltioiden on varmistettava, että muun muassa
seuraavat signaalit, joita ei kuitenkaan sinänsä tarvitse katsoa
markkinoiden manipuloinniksi, otetaan huomioon markkinatoimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten tutkiessa transaktioita tai kauppaa koskevia toimeksiantoja, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta edellä mainitun artiklan 2 kohdan toisessa kappaleessa lueteltujen esimerkkien soveltamista:
a) se, missä määrin kauppaa koskevat toimeksiannot tai toteutetut transaktiot muodostavat merkittävän osuuden säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otetun rahoitusvälineen transaktioiden päivittäisestä volyymista etenkin
silloin, kun tämänkaltaiset toimet aiheuttavat merkittävän
muutoksen kyseisen rahoitusvälineen hinnassa;
b) se, missä määrin tietyn rahoitusvälineen osalta merkittävän
myynti- tai ostoposition omaavien henkilöiden antamat
kauppaa koskevat toimeksiannot tai toteuttamat transaktiot
aiheuttavat merkittävän muutoksen kyseisen, säännellyillä
markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otetun rahoitusvälineen tai siihen liittyvän johdannaissopimuksen tai
kohde-etuuden hintaan;
c) se, johtavatko toteutetut transaktiot säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otetun rahoitusvälineen
lopullisen omistajan muuttumiseen;
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d) se, missä määrin kauppaa koskeviin toimeksiantoihin tai
toteutettuihin transaktioihin liittyy positioiden muuttumista
käänteisiksi lyhyellä aikavälillä, missä määrin kyseiset
toimeksiannot tai transaktiot muodostavat merkittävän
osuuden rahoitusvälineellä toteutettujen transaktioiden
päivittäisestä kaupankäyntivolyymista kyseisillä säännellyillä
markkinoilla ja missä määrin ne voitaisiin liittää säännellyillä
markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otetun rahoitusvälineen merkittäviin hinnanmuutoksiin;
e) se, missä määrin kauppaa koskevat toimeksiannot sekä
toteutetut transaktiot keskittyvät pörssipäivän aikana tietylle
lyhyelle ajanjaksolle ja johtavat hinnanmuutokseen, joka
jatkossa muuttuu käänteiseksi;
f) se, missä määrin kauppaa koskevat toimeksiannot muuttavat
säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otetun
rahoitusvälineen parhaasta osto- tai myyntitarjouksesta
annettuja tietoja tai yleisemmällä tasolla markkinatoimijoiden käytössä olevan tarjouskirjan tietoja sekä missä
määrin niitä peruutetaan ennen toteuttamista;
g) se, missä määrin kauppaa koskevia toimeksiantoja annetaan
tai transaktioita toteutetaan viitehintojen, tilityshintojen tai
arvostusten laskenta-ajankohtana tai lähellä tätä ajankohtaa
ja missä määrin ne aiheuttavat edellä mainittuihin hintoihin
tai arvostuksiin vaikuttavia hinnanmuutoksia.
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b) se, ovatko kauppaa koskevia toimeksiantoja antaneet tai
transaktioita toteuttaneet henkilöt tai kyseisiin henkilöihin
yhteydessä olevat henkilöt tuottaneet tai levittäneet etu- tai
jälkikäteen tutkimustuloksia tai sijoittamista koskevia suosituksia, jotka ovat virheellisiä, puolueellisia tai joihin on selkeästi vaikuttanut merkittävä etu.
6 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 12 päivänä lokakuuta 2004. Niiden on
toimitettava komissiolle viipymättä nämä säännökset kirjallisina
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.
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.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
7 artikla

5 artikla

Voimaantulo

Valetointen tai muiden vilpillisten menettelyjen tai järjestelyjen käyttöön liittyvä markkinoiden manipulointi

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

Sovellettaessa direktiivin 2003/6/EY 1 artiklan 2 kohdan b
alakohtaa jäsenvaltioiden on varmistettava, että muun muassa
seuraavat signaalit, joita ei kuitenkaan sinänsä tarvitse katsoa
markkinoiden manipuloinniksi, otetaan huomioon markkinatoimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten tutkiessa transaktioita tai kauppaa koskevia toimeksiantoja, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta edellä mainitun artiklan 2 kohdan toisessa kappaleessa lueteltujen esimerkkien soveltamista:

8 artikla

a) se, ovatko kauppaa koskevia toimeksiantoja antaneet tai
transaktioita toteuttaneet henkilöt tai kyseisiin henkilöihin
yhteydessä olevat henkilöt levittäneet etu- tai jälkikäteen
vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;

Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2003.
Komission puolesta
Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen
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KOMISSION DIREKTIIVI 2003/125/EY,
annettu 22 päivänä joulukuuta 2003,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta sijoitussuositusten
asianmukaisen esittämisen ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistamisen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(6)

Suositukset olisi esitettävä selkeästi ja täsmällisesti.

(7)

Sijoitusstrategioita suosittelevien tai ehdottavien henkilöiden omat edut tai eturistiriidat voivat vaikuttaa sijoitussuosituksissa esitettyihin mielipiteisiin. Jotta voidaan
varmistaa mahdollisuus tietojen objektiivisuuden ja
luotettavuuden arviointiin, merkittävät taloudelliset edut
sijoitusstrategiasuosituksia sisältävien tietojen kohteena
olevassa rahoitusvälineessä tai eturistiriidat tai määräysvaltasuhteet suhteessa liikkeeseenlaskijaan, johon tiedot
liittyvät suoraan tai välillisesti, olisi julkistettava asianmukaisesti. Tässä direktiivissä ei kuitenkaan pitäisi edellyttää, että sijoitussuosituksia laativat henkilöt rikkovat
eturistiriitojen estämiseksi ja välttämiseksi asetettuja
tiedonkulun esteitä.

(8)

Sijoitussuosituksia voi levittää muuttamattomassa,
muutetussa tai tiivistetyssä muodossa toinen henkilö
kuin suositusten laatija. Tapa, jolla suositusten levittäjät
käsittelevät suosituksia, voi vaikuttaa merkittävästi
siihen, miten sijoittajat suosituksia arvioivat. Erityisesti
sijoitussuositusten levittäjän henkilöllisyyden, noudatettujen liiketoiminnan menettelytapasääntöjen tai alkuperäiseen suositukseen tehtyjen muutosten laajuuden tunteminen voi tarjota arvokasta tietoa sijoittajille sijoituspäätöstä tehtäessä.

(9)

Internet-sivuilla tapahtuvassa sijoitussuositusten julkaisemisessa olisi noudatettava henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevia sääntöjä, sellaisina kuin niistä on
säädetty yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä
ja näiden tietojen liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta
1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 95/46/EY (3).

(10)

Luottoluokituslaitokset arvioivat tietyn liikkeeseenlaskijan tai rahoitusvälineen luottokelpoisuutta tiettynä
päivänä. Nämä arviot eivät kuitenkaan sellaisenaan ole
tässä direktiivissä tarkoitettuja suosituksia. Luottoluokituslaitosten olisi kuitenkin otettava käyttöön sisäiset
toimintaperiaatteet tai menettelyt sen varmistamiseksi,
että niiden julkistamien luottoluokitusten esitystapa on
asianmukainen ja että ne julkistavat asianmukaisesti
tiedot, jotka koskevat merkittäviä etuja tai eturistiriitoja
suhteessa luottoluokitusten kohteena oleviin rahoitusvälineisiin tai liikkeeseenlaskijoihin.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta
2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2003/6/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 10 kohdan kuudennen
luetelmakohdan,
on kuullut Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteaa (2)
teknisistä kysymyksistä,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Yhdenmukaiset normit ovat tarpeen tietojen esittämiseksi puolueettomalla, selkeällä ja täsmällisellä tavalla
sekä etuja ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistamiseksi; henkilöiden, jotka tuottavat tai levittävät jakelukanaville tai yleisölle tarkoitettuja sijoitusstrategiasuosituksia tai -ehdotuksia sisältäviä tietoja, on noudatettava
näitä normeja. Markkinoiden eheys edellyttää etenkin
puolueettomuutta, rehellisyyttä ja avoimuutta koskevien
tiukkojen vaatimusten täyttämistä esitettäessä sijoitusstrategiasuosituksia tai -ehdotuksia sisältäviä tietoja.

(2)

Sijoitusstrategiaa voidaan suositella tai ehdottaa joko
suoraan (kuten osta-, pidä- ja myy-suositukset) tai
epäsuorasti (viittaamalla hintatavoitteeseen tai muulla
tavoin).

(3)

Sijoitusneuvontaa, jossa asiakkaalle annetaan henkilökohtainen suositus yhdestä tai useammasta sellaisiin
rahoitusvälineisiin liittyvästä transaktiosta (varsinkin
asiakkaille epävirallisesti annetut lyhyen aikavälin sijoitussuositukset, jotka ovat peräisin sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen myynti- tai kaupankäyntiyksiköistä), joita ei todennäköisesti anneta yleisesti saataville, ei pitäisi katsoa tässä direktiivissä tarkoitetuksi
suosituksen antamiseksi.

(4)

(5)

Sijoitussuositukset, jotka muodostavat mahdollisen perustan sijoituspäätöksille, olisi laadittava ja levitettävä
erittäin huolellisesti, jotta vältetään markkinatoimijoiden
johtaminen harhaan.
Sijoitussuosituksen laatijan henkilöllisyys, sen noudattamat liiketoiminnan menettelytapasäännöt ja sen toimivaltaisen viranomaisen nimi olisi julkistettava, sillä tiedot
voivat olla arvokkaita sijoittajille sijoituspäätöstä tehtäessä.

(1) EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16.
(2) Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (Committee of
European Securities Regulators, CESR) perustettiin komission
päätöksellä; EYVL L 191,13.7.2001, s. 43.

(3) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
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Tämä direktiivi ei loukkaa perusoikeuksia ja noudattaa
erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja
etenkin sen 11 artiklassa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan yleissopimuksen 10 artiklassa tunnustettuja periaatteita. Tämä
direktiivi ei millään tavoin estä jäsenvaltioita soveltamasta niitä valtiosääntöönsä sisältyviä säännöksiä, jotka
koskevat painovapautta ja tiedotusvälineiden ilmaisuvapautta.
Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan
arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:
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5) ’Asianomaisella henkilöllä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä
tai oikeushenkilöä, joka laatii tai levittää suosituksia osana
ammatin tai liiketoiminnan harjoittamista.
6) ’Liikkeeseenlaskijalla’ tarkoitetaan rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijaa, johon suositus suoraan tai välillisesti liittyy.
7) ’Jakelukanavilla’ tarkoitetaan kanavia, joita käyttäen tiedot
annetaan tai voidaan todennäköisesti antaa yleisesti saataville. ’Todennäköisesti yleisesti saataville annettavilla
tiedoilla’ tarkoitetaan tietoja, jotka lukuisat henkilöt voivat
saada käyttöönsä.
8) ’Asianmukaisella sääntelyllä’ tarkoitetaan direktiivissä 2003/
6/EY tarkoitettua kaikentyyppistä sääntelyä jäsenvaltioissa,
itsesääntely mukaan luettuna.

II LUKU
SUOSITUSTEN LAATIMINEN

I LUKU
MÄÄRITELMÄT

1 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä sovelletaan direktiivissä 2003/6/EY vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:
1) ’Sijoituspalveluyrityksellä’ tarkoitetaan neuvoston direktiivin
93/22/ETY (1) 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä henkilöitä.
2) ’Luottolaitoksella’ tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2000/12/ETY (2) 1 artiklan 1 kohdassa
määriteltyjä henkilöitä.
3) ’Suosituksella’ tarkoitetaan jakelukanaville tai yleisölle tarkoitettua tutkimustietoa tai muuta suoraan tai epäsuorasti sijoitusstrategiasuosituksia tai -ehdotuksia sisältävää tietoa
yhdestä tai useammasta rahoitusvälineestä tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijasta, mukaan luettuina kaikki arviot
tällaisten rahoitusvälineiden nykyisestä tai tulevasta arvosta
tai hinnasta.
4) ’Tutkimustiedolla tai muulla sijoitusstrategiasuosituksia tai
-ehdotuksia sisältävällä tiedolla’ tarkoitetaan
a) riippumattoman analyytikon, sijoituspalveluyrityksen,
luottolaitoksen tai muun henkilön, jonka pääasiallista
liiketoimintaa on suositusten laatiminen, tai niiden palveluksessa työsopimuksen perusteella tai muutoin toimivan
luonnollisen henkilön tuottamia tietoja, jotka suoraan tai
välillisesti antavat rahoitusvälinettä tai rahoitusvälineen
liikkeeseenlaskijaa koskevan erityisen sijoitussuosituksen;
b) muiden kuin a alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden
tuottamia tietoja, joissa suoraan suositellaan rahoitusvälinettä koskevan erityisen sijoituspäätöksen tekemistä.
(1) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27.
(2) EYVL L 126, 26.5.2000, s. 1.

2 artikla
Suositusten laatijan henkilöllisyys
1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että suosituksessa esitetään selkeästi
ja näkyvästi suosituksen laatimisesta vastaavan henkilön
henkilöllisyys, erityisesti suosituksen laatineen henkilön nimi ja
tehtävä sekä suosituksen laatimisesta vastaavan oikeushenkilön
nimi.
2. Jos asianomainen henkilö on sijoituspalveluyritys tai luottolaitos, jäsenvaltioiden on edellytettävä, että asianomainen
toimivaltainen viranomainen ilmoitetaan.
Jos asianomainen henkilö ei ole sijoituspalveluyritys eikä luottolaitos, mutta siihen sovelletaan itsesääntelyä koskevia normeja
tai menettelytapasääntöjä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että
näihin normeihin tai sääntöihin viitataan.
3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että 1 ja 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia mukautetaan siten, etteivät ne ole kohtuuttomia silloin,
kun suositus on annettu muutoin kuin kirjallisesti. Mukautuksiin voi sisältyä viittaus paikkaan, jossa tiedot ovat suoraan ja
helposti yleisön saatavilla, kuten viittaus asianomaisen henkilön
Internet-sivuihin.
4. Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta toimittajiin, joihin sovelletaan jäsenvaltioissa vastaavaa asianmukaista sääntelyä, asianmukainen itsesääntely mukaan luettuna, edellyttäen, että
sääntelyn vaikutukset ovat samat kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut.

3 artikla
Suositusten asianmukainen esitystapa
1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että kaikki asianomaiset henkilöt
pyrkivät kohtuudella varmistamaan, että
a) tosiasiat erottuvat selvästi tulkinnoista, arvioista, mielipiteistä ja muista kuin tosiseikoista;
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b) kaikki lähteet ovat luotettavia, tai jos lähteen luotettavuutta
epäillään, tämä mainitaan selvästi;
c) kaikki arviot, ennusteet ja hintatavoitteet on selvästi mainittu sellaisiksi ja että kaikki niitä laadittaessa tai käytettäessä
tehdyt merkittävät oletukset on osoitettu.
2.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia mukautetaan siten, etteivät ne ole kohtuuttomia silloin,
kun suositus on annettu muutoin kuin kirjallisesti.
3.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kaikki asianomaiset
henkilöt pyrkivät kohtuudella varmistamaan, että suositusten
järkevyys voidaan perustellusti osoittaa, jos toimivaltaiset viranomaiset tätä vaativat.
4.
Edellä 1 ja 3 kohtaa ei sovelleta toimittajiin, joihin sovelletaan jäsenvaltioissa vastaavaa asianmukaista sääntelyä, asianmukainen itsesääntely mukaan luettuna, edellyttäen, että
sääntelyn vaikutukset ovat samat kuin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut.
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e) päivämäärä, jolloin suositus annettiin ensimmäistä kertaa
levitettäväksi, merkitään selkeästi ja näkyvästi, samoin kuin
kaikkien mainittujen rahoitusvälineiden hintojen päivämäärä
ja aika;
f) jos suositus poikkeaa samaa rahoitusvälinettä tai liikkeeseenlaskijaa koskevasta suosituksesta, joka on annettu suosituksen julkistamista välittömästi edeltävän 12 kuukauden
aikana, tämä muutos ja aikaisemman suosituksen antamispäivä mainitaan selkeästi ja näkyvästi.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos 1 kohdan a, b
tai c alakohdan vaatimukset olisivat kohtuuttomia levitetyn
suosituksen pituuteen nähden, riittää kun suosituksessa viitataan selvästi ja näkyvästi paikkaan, jossa kyseiset tiedot ovat
suoraan ja helposti yleisön saatavilla, kuten suora Internetlinkki kyseisiin tietoihin asianomaisen henkilön Internet-sivuilla
edellyttäen, että käytetyissä arvostusperusteissa tai -menetelmässä ei ole tapahtunut muutoksia.
3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia mukautetaan siten, etteivät ne ole kohtuuttomia silloin,
kun suositus annetaan muutoin kuin kirjallisesti.

4 artikla
5 artikla
Suositusten asianmukaista esittämistä koskevat lisävelvoitteet

Etuja ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistaminen

1.
Edellä 3 artiklassa säädettyjen velvoitteiden lisäksi, aina
kun asianomainen henkilö on riippumaton analyytikko, sijoituspalveluyritys, luottolaitos, etuyhteydessä oleva oikeushenkilö
tai muu asianomainen henkilö, jonka pääasiallista liiketoimintaa
on suositusten laatiminen, tai niiden palveluksessa työsopimuksen perusteella tai muutoin toimiva luonnollinen henkilö,
jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä
sen varmistamiseksi, että tämä henkilö pyrkii kohtuudella
vähintään varmistamaan, että

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että asianomaiset henkilöt julkistavat
kaikki suhteet ja olosuhteet, joiden voidaan kohtuudella odottaa
heikentävän suosituksen objektiivisuutta, erityisesti silloin kun
asianomaisilla henkilöillä on merkittäviä taloudellisia etuja
yhdessä tai useammassa suosituksen kohteena olevassa rahoitusvälineessä tai merkittäviä eturistiriitoja suhteessa liikkeeseenlaskijaan, johon suositus liittyy.

a) kaikki olennaiset ja merkittävät lähteet mainitaan asianmukaisesti, liikkeeseenlaskija mukaan luettuna, lisäksi mainitaan, onko suositus esitetty kyseiselle liikkeeseenlaskijalle ja
onko sitä muutettu tämän perusteella ennen sen levittämistä;

Jos asianomainen henkilö on oikeushenkilö, vaatimusta sovelletaan myös sen palveluksessa työsopimuksen perusteella tai
muutoin toimiviin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat osallistuneet suosituksen laatimiseen.

b) arvostusperusteet tai -menetelmä rahoitusvälineen tai rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan arvioimiseksi tai rahoitusvälineen hintatavoitteen asettamiseksi tiivistetään asianmukaisesti;

2. Jos asianomainen henkilö on oikeushenkilö, 1 kohdan
mukaisesti julkistettavien tietojen on sisällettävä vähintään seuraavat asiat:

c) laadittujen suositusten, kuten osta-, myy- tai pidä-suositus,
joihin voi sisältyä suosituksen kohteena olevan sijoittamisen
ajankohta, merkitys selitetään riittävällä tavalla ja kaikista
riskeistä varoitetaan asianmukaisesti, esitettyjä oletuksia
koskeva herkkyysanalyysi mukaan luettuna;
d) suositusten suunniteltu päivittämistiheys mainitaan, jos
päivityksiä tehdään, ja huomattavista muutoksista aikaisemmin esitettyjen toimintaperiaatteiden kattavuuteen ilmoitetaan;

a) asianomainen henkilön tai etuyhteydessä olevien oikeushenkilöiden edut tai eturistiriidat, joista suosituksen laatimiseen
osallistuvat henkilöt voivat saada tietoja tai joista heidän
voidaan kohtuudella odottaa voivan saada tietoja;
b) asianomainen henkilön tai etuyhteydessä olevien oikeushenkilöiden edut tai eturistiriidat, jotka ovat sellaisten
henkilöjen tiedossa, jotka eivät ole osallistuneet suosituksen
laatimiseen mutta jotka ovat tutustuneet tai joiden voidaan
kohtuudella odottaa voivan tutustua suositukseen ennen sen
levittämistä asiakkaille tai yleisölle.
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3.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että suositukseen sisältyvät 1 ja 2
kohdassa tarkoitetut tiedot. Jos tällaiset tiedonantovaatimukset
olisivat kohtuuttomia levitetyn suosituksen pituuteen nähden,
riittää kun suosituksessa viitataan selvästi ja näkyvästi paikkaan,
jossa kyseiset tiedot ovat suoraan ja helposti yleisön saatavilla,
kuten suora Internet-linkki kyseisiin tietoihin asianomaisen
henkilön Internet-sivuilla.

e) tarvittaessa selvitys siitä, että asianomainen henkilö tai
etuyhteydessä oleva oikeushenkilö on osapuolena muussa
liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyssä investointipankkipalvelujen tarjoamiseen liittyvässä sopimuksessa edellyttäen, että
tämä ei johda luottamuksellisten liiketietojen julkistamiseen
ja että sopimus on ollut voimassa edeltävän 12 kuukauden
ajan tai sen nojalla on samana aikana saatu korvausta tai
lupaus korvauksen maksusta;

4.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia mukautetaan siten, etteivät ne ole kohtuuttomia silloin,
kun suositus on annettu muutoin kuin kirjallisesti.

f) tarvittaessa selvitys siitä, että asianomainen henkilö tai
etuyhteydessä oleva oikeushenkilö on osapuolena liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyssä sopimuksessa suosituksen laatimisesta.

5.
Edellä 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta toimittajiin, joihin
sovelletaan jäsenvaltioissa vastaavaa asianmukaista sääntelyä,
asianmukainen itsesääntely mukaan luettuna, edellyttäen, että
sääntelyn vaikutukset ovat samat kuin 1, 2 ja 3 kohdassa
tarkoitetut.

2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että eturistiriitojen estämiseksi ja välttämiseksi sijoituspalveluyrityksessä tai luottolaitoksessa käyttöön otettujen organisatoristen ja hallinnollisten
järjestelyjen yleispiirteet, mukaan lukien tiedonkulun esteet,
julkistetaan suositusten osalta.

6 artikla
Etuja ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistamista
koskevat lisävelvoitteet
1.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä 5 artiklassa säädettyjen
velvoitteiden lisäksi, että riippumattoman analyytikon, sijoituspalveluyrityksen, luottolaitoksen, etuyhteydessä olevan oikeushenkilön tai muun asianomaisen henkilön, jonka pääasiallista
liiketoimintaa suositusten laatiminen on, laatimassa suosituksessa on esitettävä selkeästi ja näkyvästi seuraavat etuja ja eturistiriitoja koskevat tiedot:
a) asianomaisen henkilön tai etuyhteydessä olevan oikeushenkilön ja liikkeeseenlaskijan väliset huomattavat omistusosuudet. Huomattavat omistusosuudet käsittävät ainakin
seuraavat tapaukset:
— asianomaisen henkilön tai etuyhteydessä olevan oikeushenkilön hallussa oleva omistusosuus liikkeeseenlaskijassa ylittää 5 prosenttia koko liikkeeseenlasketusta
osakepääomasta,
— asianomaisen henkilön tai etuyhteydessä olevan oikeushenkilön hallussa oleva omistusosuus liikkeeseenlaskijassa ylittää 5 prosenttia koko liikkeeseenlasketusta
osakepääomasta.
Jäsenvaltiot voivat säätää alempia raja-arvoja kuin näissä
kahdessa tapauksessa säädetty 5 prosentin raja;
b) muut asianomaisen henkilön tai etuyhteydessä olevan
oikeushenkilön merkittävät taloudelliset edut liikkeeseenlaskijassa;
c) tarvittaessa selvitys siitä, että asianomainen henkilö tai
etuyhteydessä oleva oikeushenkilö on liikkeeseenlaskijan
rahoitusvälineiden markkinatakaaja tai likviditeetin tarjoaja;
d) tarvittaessa selvitys siitä, että asianomainen henkilö tai
etuyhteydessä
oleva
oikeushenkilö
on
toiminut
pääjärjestäjänä tai järjestäjänä jossakin liikkeeseenlaskijan
rahoitusvälineiden julkistetussa liikkeeseenlaskussa edeltävän
12 kuukauden aikana;

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen palveluksessa työsopimuksen perusteella tai muutoin toimivien ja suosituksen laatimiseen osallistuvien luonnollisten tai oikeushenkilöjen osalta on 5 artiklan 1
kohdan toisen alakohdan vaatimuksen mukaisesti erityisesti
julkistettava, onko tällaisten henkilöiden palkkaus sidottu sijoituspalveluyritysten, luottolaitoksen tai etuyhteydessä olevan
oikeushenkilön suorittamiin investointipankkitoiminnan transaktioihin.

Jos nämä luonnolliset henkilöt vastaanottavat tai hankkivat liikkeeseenlaskijan osakkeita ennen kyseisten osakkeiden tarjoamista yleisölle, osakkeiden ostohinta ja -päivä on myös julkistettava.

4. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sijoituspalveluyritykset ja luottolaitokset julkistavat neljännesvuosittain osta-,
pidä- ja myy-suositusten tai vastaavien suositusten osuuden
kaikista suosituksista sekä kunkin sellaisen liikkeeseenlaskijan
osuuden kussakin luokassa, jolle sijoituspalveluyritys tai luottolaitos on tarjonnut merkittäviä investointipankkipalveluja
edeltävän 12 kuukauden aikana.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että suositus sisältää 1—
4 kohdassa edellytetyt tiedot. Jos tällaiset 1—4 kohdan
mukaiset tiedonantovaatimukset olisivat kohtuuttomia levitetyn
suosituksen pituuteen nähden, riittää kun suosituksessa viitataan selvästi ja näkyvästi paikkaan, jossa kyseiset tiedot ovat
suoraan ja helposti yleisön saatavilla, kuten suora Internetlinkki kyseisiin tietoihin asianomaisen sijoituspalveluyrityksen
tai luottolaitoksen Internet-sivuilla.

6. Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia mukautetaan siten, etteivät ne ole kohtuuttomia silloin,
kun suositus annetaan muutoin kuin kirjallisesti.
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III LUKU

KOLMANSIEN

OSAPUOLTEN LAATIMIEN
LEVITTÄMINEN

SUOSITUSTEN

7 artikla
Suositusten levittäjän henkilöllisyys
Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä
sen varmistamiseksi, että aina kun asianomainen henkilö
levittää omalla vastuullaan kolmannen osapuolen laatimaa
suositusta, suosituksessa mainitaan selkeästi ja näkyvästi
kyseisen levittäjän henkilöllisyys.
8 artikla
Suositusten asianmukainen levittämistapa
Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä
sen varmistamiseksi, että aina kun kolmannen osapuolen
laatimaa suositusta muutetaan olennaisesti tietoa levitettäessä,
tällaisen olennaisen muutoksen yksityiskohdat ilmoitetaan levitetyissä tiedoissa selvästi. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
aina kun olennainen muuttaminen merkitsee muutosta suosituksen sisältöön (kuten osta-suosituksen muuttaminen pidä- tai
myy-suositukseksi tai päinvastoin), suosituksen levittäjä täyttää
2—5 artiklassa suositusten laatijalle asetetut vaatimukset olennaisen muuttamisen osalta.
Lisäksi jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta sääntelystä sen varmistamiseksi, että asianomaisilla oikeushenkilöillä,
jotka joko itse tai luonnollisten henkilöjen välityksellä levittävät
olennaisesti muutettua tietoa, on viralliset kirjalliset toimintaperiaatteet, joiden mukaan tietoja vastaanottavat henkilöt voivat
saada tietoonsa suosituksen laatijan henkilöllisyyden, tutustua
varsinaiseen suositukseen ja saada suosituksen laatijan etuja ja
eturistiriitoja koskevia tietoja, jos ne ovat yleisesti saatavilla.
Ensimmäistä ja toista kohtaa ei sovelleta sellaiseen uutisointiin
kolmansien osapuolten laatimista suosituksista, jossa suosituksen sisältöä ei ole muutettu.
Levitettäessä tiivistelmää kolmannen osapuolen laatimasta
suosituksesta tällaista tiivistelmää levittävien asianomaisten
henkilöjen on varmistettava, että tiivistelmä on selkeä eikä
johda harhaan, siinä on mainittava lähdeasiakirja ja paikka,
josta lähdeasiakirjaan liittyvät tiedot ovat suoraan ja helposti
yleisön saatavilla edellyttäen, että ne on annettu yleisesti saataville.
9 artikla

L 339/77

b) suosituksen levittäjä täyttää suositusten laatijoille 6 artiklassa
asetetut vaatimukset, jos suosituksen laatija ei ole vielä
levittänyt suositusta jakelukanavan kautta;
c) suositusten laatijoille 2—6 artiklassa asetut vaatimukset
täytetään, jos sijoituspalveluyritys tai luottolaitos muuttaa
olennaisesti suositusta.

IV LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

10 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 12 päivänä lokakuuta 2004. Niiden on
toimitettava komissiolle viipymättä nämä säännökset kirjallisina
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava
tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun
ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä,
miten viittaukset tehdään.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.

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

12 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Sijoituspalveluyrityksiä ja luottolaitoksia koskevat lisävelvoitteet
Jäsenvaltioiden on edellytettävä 7 ja 8 artiklassa säädettyjen
velvoitteiden lisäksi, että aina kun asianomainen henkilö on
sijoituspalveluyritys, luottolaitos tai niiden palveluksessa työsopimuksen perusteella tai muutoin toimiva luonnollinen henkilö
ja kun tämä levittää kolmannen osapuolen laatimia suosituksia,
a) sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen suhteen toimivaltaisen viranomaisen nimi ilmoitetaan selkeästi ja näkyvästi;

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2003.
Komission puolesta
Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen
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KOMISSION DIREKTIIVI 2003/126/EY,
annettu 23 päivänä joulukuuta 2003,
analyysimenetelmästä eläinperäisten ainesosien määrittämiseksi rehujen virallista tarkastusta
varten
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön näytteenotto- ja määritysmenetelmistä
rehujen virallista tarkastusta varten 20 päivänä heinäkuuta
1970 annetun neuvoston direktiivin 70/373/ETY (1) ja erityisesti sen 2 artiklan
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivin 70/373/ETY mukaisesti rehujen viralliset
tarkastukset sen todentamiseksi, onko rehujen laatua ja
koostumusta koskevia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia
määräyksiä noudatettu, on suoritettava käyttäen yhteisön
näytteenotto- ja määritysmenetelmiä.

(2)

Rehujen pakkausmerkintää koskevien säännösten samoin
kuin tietyntyyppisten eläinproteiinien käytön tiettyjen
eläinryhmien rehussa kieltävien vaatimusten vuoksi
näiden proteiinien havaitsemiseen ja tarvittaessa niiden
prosenttiosuuden määrittämiseen tarvitaan luotettavia
analyysimenetelmiä.

(3)

Eläinperäisten ainesosien mikroskooppisen tutkimuksen
ja arvioinnin suuntaviivoista rehujen virallista tarkastusta
varten 13 päivänä marraskuuta 1998 annettu komission
direktiivi 98/88/EY (2) on tätä nykyä ainoa validoitu
menetelmä, jolla voidaan selvittää, esiintyykö rehuissa
eläinproteiineja, myös siinä tapauksessa, että niitä on
käsitelty 133 °C:n lämpötilassa ja 3 baarin paineessa 20
minuutin ajan.

(4)

Prosessoitujen eläinproteiinien määrittämiseen liittyvässä
hiljattaisessa vertailututkimuksessa osoittautui, että direktiivissä 98/88/EY säädettyjen mikroskooppisten testien
soveltamisessa esiintyvä vaihtelu aiheutti merkittäviä
eroja menetelmän herkkyydessä, spesifisyydessä ja tarkkuudessa. Prosessoitujen eläinproteiinien määrittämisen
yhdenmukaistamiseksi ja parantamiseksi olisi täsmennettävä
mikroskooppista
menetelmää
koskevia
säännöksiä ja tehtävä niistä pakollisia. On tarpeen
varmistaa, että menetelmää käyttävillä analyytikoilla on
riittävä koulutus, koska menetelmän tehokkuus riippuu
analyytikon taidoista.

(5)

Direktiivi 98/88/EY olisi sen vuoksi korvattava.

(6)

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

(1) EYVL L 170, 3.8.1970, s. 2, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122,
16.5.2003, s. 36).
2
( ) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 45.

1 artikla
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kun rehujen virallista
valvontaa toteutetaan rehuissa mahdollisesti olevien eläinperäisten ainesosien esiintymisen, tunnistamisen ja/tai niiden
määrän arvioimiseksi neuvoston direktiivin 95/53/EY (3)
mukaisen rehujen yhteensovitetun tarkastusohjelman yhteydessä, valvonnassa noudatetaan tämän direktiivin liitteessä
olevia säännöksiä.

2 artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että eläinproteiinien esiintymistä rehuissa koskevaa virallista valvontaa suorittavat laboratoriot osallistuvat määräajoin analyysimenetelmien ulkoisiin
vertailumittauksiin ja että analyyseja tekevä laboratoriohenkilöstö saa riittävän koulutuksen.

3 artikla
Kumotaan direktiivi 98/88/ETY.
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän
direktiiviin.

4 artikla
1. Jäsenvaltioiden on
misen edellyttämät lait,
voimaan viimeistään 1
viipymättä toimitettava
kyseisten säännösten ja
vastaavuustaulukko.

saatettava tämän direktiivin noudattaasetukset ja hallinnolliset määräykset
päivänä heinäkuuta 2004. Niiden on
komissiolle kyseiset säännökset sekä
tämän direktiivin säännösten välinen

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina
komissiolle.
(3) EYVL L 265, 8.11.1995, s. 17, direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/46/EY (EYVL L 234,
1.9.2001, s. 55).
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5 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
6 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2003.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE
Rehujen eläinperäisten ainesosien mikroskooppiseen toteamiseen, tunnistamiseen tai arviointiin sovellettavat
edellytykset
1.

Tavoite ja soveltamisala
Näitä edellytyksiä on sovellettava, kun eläinperäisiä ainesosia (jotka on määritelty nisäkkäiden, siipikarjan ja
kalojen ruhojen tai ruhon osien käsittelystä saataviksi tuotteiksi) tutkitaan rehuista mikroskooppisesti neuvoston
direktiivin 95/53/EY mukaisen rehujen yhteensovitetun tarkastusohjelman yhteydessä. Mikäli tässä liitteessä kuvattuja menetelmiä käytetään kaikissa virallisissa analyyseissa, ylimääräinen analyysi voidaan tehdä poikkeavaa tai
vaihtoehtoista menetelmää käyttäen, jotta voitaisiin parantaa eräiden eläinperäisten ainesosien havaitsemista tai
täsmentää eläinperäisten ainesosien alkuperää. Poikkeavaa analysointimenettelyä voidaan lisäksi käyttää tutkittaessa
erityisiä eläinperäisiä ainesosia, esimerkiksi plasmaa tai luita talissa (ks. myös kohta 9), kunhan nämä analyysit
ovat yhteensovitetussa tarkastusohjelmassa määrättyjen analyysien lisäksi tehtäviä analyyseja.

2.

Herkkyys
Eläinperäisten ainesosien luonteesta riippuen niitä voidaan havaita rehuista hyvinkin pieniä määriä (< 0,1 %).

3.

Periaate
Tutkimukseen käytetään asianmukaisesti esikäsiteltyä, edustavaa näytettä, joka on otettu yhteisön näytteenottomenetelmistä rehujen virallista tarkastusta varten 1 päivänä maaliskuuta 1976 annetun komission direktiivin 76/371/
ETY (1) säännösten mukaisesti. Tämä analyysimenetelmä soveltuu rehunäytteille, joiden kosteuspitoisuus on
alhainen. Jos rehun kosteuspitoisuus ylittää 14 prosenttia, se on ennen käsittelyä kuivattava (kondensoitava). Eräitä
rehuja tai rehuaineita (esim. rasvoja ja öljyjä) varten tarvitaan erityiskäsittelyä (ks. kohta 9). Eläinperäiset ainesosat
tunnistetaan tyypillisten mikroskooppisesti tunnistettavissa olevien ominaisuuksien (lihassäikeiden ja muiden lihan
osien, ruston, luiden, sarvien, karvojen, harjasten, veren, höyhenten, munankuorten, kalanluiden ja suomujen)
perusteella. Tutkimus on tehtävä sekä näytteen siiviläfraktiosta (6.1) että rikastetusta sedimentistä (6.2).

4.

Reagenssit

4.1

Mikroskopointireagenssit

4.1.1 Kloraalihydraatti (60 % vesiliuos, w/v)
4.1.2 Lipeä (NaOH 2,5 % w/v tai KOH 2,5 % w/v) siiviläfraktiota varten
4.1.3 Parafiiniöljy tai glyseroli (viskositeetti 68—81) sedimentistä tehtäviä mikroskooppihavaintoja varten

4.2

Pesureagenssit

4.2.1 Etanoli, 96 %
4.2.2 Asetoni

4.3

Konsentrointireagenssi

4.3.1 Tetrakloorietyleeni (tiheys 1,62)

4.4

Värjäysreagenssit

4.4.1 Jodi-kaliumjodidiliuos (2 g kaliumjodidia liuotetaan 100 ml:aan vettä ja lisätään 1 g jodia, samalla sekoitetaan
voimakkaasti)
4.4.2 Alitsariinipunainen (2,5 ml 1 M suolahappoa laimennetaan 100 ml:aan vettä ja liuokseen lisätään 200 mg alitsariinipunaista)
4.4.3 Kystiinireagenssi (2 g lyijyasetaattia ja 10 g NaOH:ta liuotetaan 100 ml:aan vettä)
4.4.4 Jodi-kaliumjodidiliuos (liuotettu 70-prosenttiseen etanoliin)
(1) EYVL L 102, 15.4.1976, s. 1.
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Värinpoistoreagenssi

4.5.1 Tavallista natriumhypokloriittiliuosta (9,6 % aktiivista klooria)

5.

Laitteet ja tarvikkeet

5.1

Analyysivaaka (tarkkuus 0,01 g; rikastettua sedimenttiä varten 0,001 g)

5.2

Jauhamisvälineet (mylly tai huhmare, erityisesti rehulle, jonka rasvapitoisuus analyysissa on yli 15 %)

5.3

Seula, jossa on neliönmuotoiset reiät, silmäkoko enintään 0,50 mm

5.4

Erotussuppilo tai kartiopohjainen selkeytysastia

5.5

Stereomikroskooppi (vähintään 40-kertainen suurennus)

5.6

Valomikroskooppi (vähintään 400-kertainen suurennus), jossa on läpivalaisu- tai polarisaatio-optiikka

5.7

Tavanomaiset laboratorion lasiastiat.
Kaikki välineet on puhdistettava huolellisesti. Erotussuppilot ja lasiastiat on pestävä pesukoneessa. Seulat on
puhdistettava jäykkäharjaksisella harjalla.

6.

Suoritus
Pelletöidyt rehut voidaan esiseuloa, jos molemmat saadut fraktiot analysoidaan erillisinä näytteinä.
Näytettä käsitellään vähintään 50 g (tarvittaessa se jauhetaan huolellisesti sopivilla jauhamisvälineillä (5.2) sopivan
rakenteen aikaansaamiseksi). Jauhetusta materiaalista otetaan kaksi edustavaa osanäytettä, yksi seulafraktiota
(vähintään 5 g, ks. kohta 6.1) ja yksi rikastettavaa sedimenttiä varten (vähintään 5 g, ks. kohta 6.2). Lisäksi
voidaan käyttää värjäysreagenssia (6.3) tunnistamista varten.
Eläinproteiinien luonteen ja partikkelien alkuperän osoittamiseksi voidaan käyttää päätöksentekoa tukevaa järjestelmää (kuten ARIES) ja dokumentoida referenssinäytteitä.

6.1

Eläinperäisten ainesosien osoittaminen seulafraktioista
Vähintään 5 g näytettä seulotaan (seulasta ks. kohta 5.3) kahteen fraktioon.
Karkea seulafraktio (tai edustava osa sitä) levitetään ohuena kerroksena sopivalle alustalle ja tutkitaan järjestelmällisesti stereomikroskoopilla (5.5) eri suurennuksilla eläinperäisten ainesosien osoittamiseksi.
Hienoa seulafraktiota laitetaan objektilasille ja tutkitaan järjestelmällisesti valomikroskoopissa (5.6) eri suurennuksilla eläinperäisten ainesosien osoittamiseksi.

6.2

Eläinperäisten ainesosien osoittaminen rikastetusta sedimentistä
Vähintään 5 g näytettä punnitaan 0,01 g:n tarkkuudella erotussuppiloon tai kartiopohjaiseen selkeytysastiaan ja
lisätään vähintään 50 ml tetrakloorietyleeniä (4.3.1). Seosta ravistetaan tai sekoitetaan toistuvasti.
— Käytettäessä suljettua erotussuppiloa sedimentin annetaan laskeutua suppilon pohjalle riittävän kauan
(vähintään 3 minuuttia), ennen kuin sedimentti erotetaan. Suppiloa ravistetaan uudelleen, ja sedimentin annetaan jälleen laskeutua vähintään 3 minuuttia. Tämän jälkeen sedimentti erotetaan.
— Käytettäessä avointa selkeytysastiaa sedimentin annetaan laskeutua astian pohjalle vähintään 5 minuuttia,
minkä jälkeen se erotetaan.
Koko sedimentti kuivataan ja punnitaan 0,001 g:n tarkkuudella. Punnitus on tarpeen vain, jos eläinperäisten
ainesosien osuus on arvioitava. Jos sedimentti koostuu useista suurista partikkeleista, se voidaan seuloa (seulasta
ks. kohta 5.3) kahteen fraktioon. Kuivattu sedimentti tutkitaan stereomikroskoopilla (5.5) tai valomikroskoopilla
(5.6) luuaineksen toteamiseksi.
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Mikroskopointi- ja värjäysreagenssien käyttö
Eläinperäisten ainesosien mikroskooppisessa tunnistuksessa voidaan käyttää erityisiä mikroskopointi- ja värjäysreagensseja.
Kloraalihydraatti (4.1.1):

Varovainen kuumennus helpottaa solurakenteiden tarkastelua, koska tärkkelysjyväset gelatinoituvat ja ei-toivottu solun sisältö hajoaa.

Lipeä (4.1.2):

Natrium- tai kaliumhydroksidi kirkastaa rehumateriaalia, mikä helpottaa lihassäikeiden, karvojen ja muiden keratiinirakenteiden havaitsemista.

Parafiiniöljy ja glyseroli (4.1.3): Luuaines voidaan tunnistaa helposti, koska useimmat luun ontelot (lakuunat)
jäävät täyteen ilmaa ja näkyvät mustina noin 5—15 mikrometrin kokoisina
reikinä.

6.4

Jodi-kaliumjodidiliuos (4.4.1):

Liuosta käytetään tärkkelyksen (sinivioletti väri) ja valkuaisen (keltaoranssi väri)
havaitsemisen apuna. Liuosta voidaan tarvittaessa laimentaa.

Alitsariinipunaliuos (4.2.2):

Liuos värjää luut, ruodot ja suomut punaisiksi tai vaaleanpunaisiksi. Ennen sedimentin kuivaamista (ks. kohta 6.2) koko sedimentti siirretään lasiseen
koeputkeen ja pestään kahdesti noin 5 ml:lla etanolia (4.2.1) (kummallakin
kerralla käytetään koeputkisekoitinta ja annetaan liuottimen selkeytyä noin
minuutin ajan ennen sen dekantointia). Ennen alitsariinipunaliuoksen käyttöä
sedimentti käsitellään värinpoistoreagenssilla. Sedimenttiin lisätään vähintään
1 ml natriumhypokloriittiliuosta (4.5.1), ja reaktion annetaan jatkua 10
minuutin ajan. Putki täytetään vedellä, sedimentin annetaan laskeutua 2—3
minuuttia, ja sen jälkeen vesi ja suspendoituneet partikkelit dekantoidaan. Sedimentti pestään vielä kahdesti noin 10 ml:lla vettä (kummallakin kerralla
käytetään koeputkisekoitinta, sedimentin annetaan laskeutua putken pohjaan ja
vesi dekantoidaan). Lisätään alitsariinipunaliuosta vähintään kahdesta
kymmeneen tippaa (sedimentin määrän mukaan). Seosta ravistetaan, ja sedimentin annetaan reagoida liuoksen kanssa muutaman sekunnin ajan. Värjäytynyt
sedimentti pestään kahdesti noin 5 ml:lla etanolia (4.2.1) ja sen jälkeen kerran
asetonilla (4.2.2) (joka kerta käytetään koeputkisekoitinta ja sedimentin annetaan
laskeutua noin minuutin ajan, minkä jälkeen liuos dekantoidaan). Tämän jälkeen
sedimentti on valmista kuivattavaksi.

Kystiinireagenssi (4.4.3):

Varovainen kuumennus muuttaa kystiiniä sisältävät ainesosat (karvat, höyhenet
jne.) mustanruskeiksi.

Kalajauhoa mahdollisesti sisältävän rehun tutkiminen
Vähintään yksi objektilasi hienosta seulafraktiosta ja hienosta sedimenttifraktiosta tutkitaan valomikroskoopilla (ks.
kohdat 6.1 ja 6.2).
Jos rehu pakkausmerkintöjen mukaan sisältää kalajauhoa tai jos kalajauhon esiintymistä epäillään tai sitä havaitaan
alustavassa tutkimuksessa, mikroskopoidaan lisäksi vähintään kaksi uutta objektilasia alkuperäisen näytteen
hienosta seulafraktiosta ja koko sedimenttifraktiosta.

7.

Laskutoimitukset ja arviointi
Kun virallisella analyysilla arvioidaan eläinperäisten ainesosien määrää (eikä vain niiden esiintymistä), jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytetään tässä kohdassa kuvattuja menettelyjä.
Laskutoimitukset voidaan tehdä vain, jos eläinperäiset ainesosat sisältävät luupartikkeleita.
Lämminveristen maalla elävien lajien (ts. nisäkkäiden ja lintujen) luupartikkelit voidaan erottaa erityyppisistä kalanluista mikroskooppisesti tyypillisten ontelomuodostelmien (lakuunoiden) perusteella. Näytteen sisältämän eläinperäisen aineksen osuus arvioidaan ottamalla huomioon
— luupartikkelien arvioitu osuus (painoprosenttia) rikastetussa sedimentissä ja
— luun osuus (painoprosenttia) eläinperäisissä ainesosissa.
Arvion on perustuttava vähintään kolmeen (jos mahdollista) objektilasilliseen näytettä ja vähintään viiteen
näkökenttään objektilasia kohti. Rehuseoksista saatu rikastettu sedimentti sisältää yleensä maaeläinten luupartikkelien ja kalanluupartikkelien lisäksi muita raskaita partikkeleita kuten mineraaleja, hiekkaa, ligniiniä sisältäviä kasvinosia yms.
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Luupartikkelien osuuden arvioitu määrä
prosenttia maaeläinten luupartikkeleita = (S × c) / W
prosenttia kalanluu- ja suomupartikkeleita = (S × d) / W
[S = sedimentin paino (mg), c = korjauskerroin ( %) sedimentin sisältämien maaeläimistä peräisin olevien luiden
arvioitua osuutta varten, d = korjauskerroin ( %) sedimentin sisältämien kalanruotojen ja suomujen arvioitua
osuutta varten ja W = sedimentointia varten punnittu näyte (mg).]

7.2

Eläinperäisten ainesosien arvioitu osuus
Luun osuus eläinkunnan tuotteissa voi vaihdella paljon. (Luujauho sisältää luuta tavallisesti 50—60 % ja lihajauho
20—30 %; kalajauhossa luiden ja suomujen osuus vaihtelee kalajauhon tyypin ja alkuperän mukaan ja on tavallisesti 10—20 %.)
Jos näytteen sisältämä eläinperäinen jauho tiedetään, sen osuus näytteestä voidaan arvioida:
Maaeläinperäisten ainesosien arvioitu osuus ( %) = (S × c) / (W × f) × 100
Kalatuotteiden arvioitu osuus ( %) = (S × d) / (W × f) × 100
[S = sedimentin paino (mg), c = korjauskerroin ( %)sedimentin sisältämien maaeläimistä peräisin olevien luiden
arvioitua osuutta varten, d = korjauskerroin ( %) sedimentin sisältämien kalanruotojen ja suomujen arvioitua
osuutta varten, f = korjauskerroin näytteen eläinperäisten ainesosien sisältämien luiden osuutta varten ja W = sedimentointia varten punnittu näyte (mg).]

8.

Tutkimuksen tulosten esittäminen
Raportin on vähintään sisällettävä tieto maaeläimistä ja kalajauhosta peräisin olevien ainesosien esiintymisestä.
Tulokset esitetään seuraavasti:

8.1

Maaeläimistä peräisin olevien ainesosien esiintyminen:
— Mikroskooppisten havaintojen perusteella laboratorioon toimitetussa näytteessä ei todettu maaeläimistä
peräisin olevia ainesosia,
tai
— mikroskooppisten havaintojen perusteella laboratorioon toimitetussa näytteessä todettiin maaeläimistä peräisin
olevia ainesosia.

8.2

Kalajauhon esiintyminen:
— Mikroskooppisten havaintojen perusteella laboratorioon toimitetussa näytteessä ei todettu kaloista peräisin
olevia ainesosia,
tai
— mikroskooppisten havaintojen perusteella laboratorioon toimitetussa näytteessä todettiin kaloista peräisin
olevia ainesosia.
Jos kaloista tai maaeläimistä peräisin olevia ainesosia todetaan, tutkimusraportissa voidaan tarvittaessa esittää arvio
havaittujen ainesosien osuudesta (x %, < 0,1 %, 0,1—0,5 %, 0,5—5 % tai > 5 %) ja täsmentää — jos mahdollista
— kyseessä olevan maaeläimen tyyppi ja havaitut eläinperäiset ainesosat (lihassäikeet, rusto, luu, sarvet, karvat,
harjakset, höyhenet, veri, munankuoret, kalanluut, suomut).
Esitettäessä arvio eläinperäisten ainesosien osasta käytetty korjauskerroin f on mainittava.
Kun havaitaan maaeläinten luuainesta, raporttiin on lisättävä seuraava maininta:
”Mahdollisuutta, että edellä mainitut ainesosat ovat peräisin nisäkkäistä, ei voida jättää huomiotta.”.
Tämä maininta ei ole tarpeen, jos maaeläinten luupartikkelit on täsmennetty siipikarjan tai nisäkkäiden luupartikkeleiksi.
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Vaihtoehtoinen menettely rasvan tai öljyn analysointiin
Seuraavaa menettelyä voidaan käyttää rasvan tai öljyn analysoinnissa:
— Jos rasva on kiinteää, sitä lämmitetään esimerkiksi mikroaaltouunissa, kunnes se muuttuu nestemäiseksi.
— 40 ml rasvaa pipetoidaan näytteen pohjaosasta sentrifugiputkeen.
— Sentrifugoidaan 4 000 kierrosta minuutissa (rpm) 10 minuuttia.
— Jos rasva on jähmettynyt sentrifugoinnin aikana, sitä lämmitetään taas mikroaaltouunissa, kunnes se muuttuu
nestemäiseksi. Sentrifugoidaan uudestaan 4 000 kierrosta minuutissa (rpm) 5 minuuttia.
— Puolet dekantoiduista epäpuhtauksista siirretään pienellä lusikalla tai spaattelilla petrimaljaan tai objektilasille
mahdollisten eläinperäisten ainesosien (lihassäikeiden, höyhenten, luunpalasten jne.) mikroskooppista tutkimusta varten. Mikroskopoinnissa käytettäväksi mikroskopointireagenssiksi suositellaan parafiiniöljyä tai glyserolia.
— Loput epäpuhtauksista käytetään sedimentointiin kohdassa 6.2 kuvatulla tavalla.
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