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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 193/2004,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2004,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 3223/94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan
1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten
mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden
tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin
kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä
esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2004.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 299, 1.11.2002, s. 17.
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4 päivänä helmikuuta
2004 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi ( )

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
204
212
999

111,3
47,3
129,8
96,1

0707 00 05

052
204
220
999

143,8
37,1
204,2
128,4

0709 10 00

220
999

13,5
13,5

0709 90 70

052
204
999

108,2
45,8
77,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
624
999

51,6
46,9
45,2
47,6
55,1
49,3

0805 20 10

052
204
999

71,8
100,1
86,0

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

052
204
220
464
600
624
999

78,8
138,4
76,9
74,3
74,0
76,0
86,4

0805 50 10

052
600
999

73,5
58,3
65,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
400
404
512
720
999

65,0
50,7
81,5
95,4
73,4
59,1
70,9

0808 20 50

060
388
400
528
720
999

64,2
116,9
71,3
103,7
30,3
77,3

1

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2020/2001 (EYVL L 273, 16.10.2001, s. 6) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 194/2004,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2004,
tammikuussa 2004 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä neuvoston
päätöksessä 2003/452/EY Slovenian tasavallalle säädettyjen naudanlihaa koskevien tariffikiintiöiden
osalta annetun asetuksen (EY) N:o 133/2004 muuttamisesta
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),
ottaa huomioon neuvoston päätöksessä 2003/452/EY Slovenian tasavallalle säädettyjen naudanlihaa koskevien tariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6
päivänä joulukuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 2673/2000 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 133/2004 (3) 1 artiklassa
määritellään, kuinka suuri osa päätöksessä 2003/452/EY
Slovenian tasavallalle säädettyjen naudanlihaa koskevien
tariffikiintiöiden osalta tammikuussa 2004 esitetyistä
tuontitodistushakemuksista voidaan hyväksyä. Hallinnollisesta virheestä johtuen yhtä tariffikiintiön nro 09.4122
osalta esitettyä hakemusta ei oltu huomioitu kyseisessä
asetuksessa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 133/2004 1 artikla olisi muutettava
myönnettävien tuontitodistusten osalta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 133/2004 1 artikla seuraavasti:
”1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 2673/2000 1 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettujen tariffikiintiöiden nro 09.4082 ja 09.4122
osalta 1 ja 12 päivän tammikuuta 2004 välisenä aikana
jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään täysimääräisesti.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2004.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(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 306, 7.12.2000, s. 19. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1886/2003 (EUVL L 277, 28.10.2003,
s. 8).
3
( ) EUVL L 21, 28.1.2004, s. 7.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 195/2004,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2004,
tuontitullien vahvistamisesta riisialalla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Tuontitulleja sovelletaan uusien tullien vahvistamisen
voimaantuloon asti. Ne jäävät myös voimaan, jos seuraavaa kausittaista vahvistamista edeltävien kahden
viikon aikana ei ole käytettävissä asetuksen (EY) N:o
1503/96 5 artiklassa säädetystä viitelähteestä saatavaa
noteerausta.

(5)

Tuontitullijärjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi
olisi tullien laskemisessa käytettävä kelluvien valuuttojen
osalta viiteajanjakson aikana markkinakursseja.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1503/96 4 artiklan 1 kohdan 2
alakohdan tuontitullit, jotka on vahvistettu 15 päivästä
toukokuuta 2003 komission asetuksella (EY) N:o 832/
2003 (5), tarkastetaan tämän asetuksen liitteiden mukaisesti,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 411/2002 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialan tuontitullien osalta 29 päivänä heinäkuuta 1996 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1503/96 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2294/2003 (4), ja erityisesti sen
4 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 3072/95 11 artiklassa säädetään, että
tuotaessa mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja
tuotteita kannetaan yhteisen tullitariffin mukaiset tullit.
Kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden
osalta tuontitulli on kuitenkin yhtä suuri kuin näiden
tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota on korotettu tietyllä prosenttimäärällä sen
mukaan, onko kysymys esikuoritusta tai kokonaan
hiotusta riisistä, ja josta on vähennetty tuotantohinta.
Tämä tulli ei kuitenkaan saa ylittää yhteisen tullitariffin
tullien määriä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 3072/95 12 artiklan 3 kohdan
mukaan cif-tuontihinnasta lasketaan kyseisen tuotteen
maailmanmarkkinoiden tai yhteisön tuontimarkkinoiden
edustavien hintojen perusteella.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1503/96 vahvistetaan asetuksen
(EY) N:o 3072/95 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset
säännöt riisialan tuontitullien osalta.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3072/95 11 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tuontitullit riisialalla tarkastetaan asetuksen (EY) N:o
1503/96 4 artiklan säännösten mukaisesti ja vahvistetaan
tämän asetuksen liitteessä I, liitteessä II annettujen tekijöiden
perusteella.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2004.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

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

EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18.
EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27.
EYVL L 189, 30.7.1996, s. 71.
EUVL L 340, 24.12.2003, s. 12.

(5) EUVL L 120, 15.5.2003, s. 15.
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LIITE I
Riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitullit
(EUR/t)
Tuontimaksut ( )
5

CN-koodi

Kolmannet maat
(muut kuin AKT-valtiot
ja Bangladesh) (3)

AKT-valtiot (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
Intia ja Pakistan (6)

Egypti (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

199,36

65,44

95,34

149,52

1006 20 13

199,36

65,44

95,34

149,52

1006 20 15

199,36

65,44

95,34

149,52

1006 20 17

246,35

81,88

118,83

1006 20 92

199,36

65,44

95,34

149,52

1006 20 94

199,36

65,44

95,34

149,52

1006 20 96

199,36

65,44

95,34

1006 20 98

246,35

81,88

118,83

1006 30 21

367,51

116,24

168,85

275,63

1006 30 23

367,51

116,24

168,85

275,63

1006 30 25

367,51

116,24

168,85

275,63

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

367,51

116,24

168,85

275,63

1006 30 44

367,51

116,24

168,85

275,63

1006 30 46

367,51

116,24

168,85

275,63

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

367,51

116,24

168,85

275,63

1006 30 63

367,51

116,24

168,85

275,63

1006 30 65

367,51

116,24

168,85

275,63

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

367,51

116,24

168,85

275,63

1006 30 94

367,51

116,24

168,85

275,63

1006 30 96

367,51

116,24

168,85

275,63

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

0,00

184,76

149,52
0,00

184,76

(1) AKT-valtioista peräisin olevan riisin tuonnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 (EYVL L 348, 21.12.2002, s. 5) sekä komission asetuksen (EY) N:o
638/2003, sellaisena kuin se on muutettuna, (EYVL L 93, 10.4.2003, s. 3), soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.
(2) Asetuksen (ETY) N:o 1706/98 mukaisesti maksuja ei sovelleta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista peräisin oleviin ja suoraan Réunionin merentakaiseen departementtiin tuotaviin tuotteisiin.
(3) Réunionin merentakaiseen departementtiin tuotavalta riisiltä kannettava maksu määritellään asetuksen (EY) N:o 3072/95, 11 artiklan 3 kohdassa.
(4) Bangladeshistä peräisin olevan riisin, lukuun ottamatta rikkoutuneita riisinjyviä (CN-koodi 1006 40 00), tuontiin sovelletaan maksua neuvoston asetuksessa (ETY) N:o
3491/90 (EYVL L 337, 4.12.1990, s. 1) ja komission asetuksessa (ETY) N:o 862/91 (EYVL L 88, 9.4.1991, s. 7), sellaisena kuin se on muutettuna, määritellyn järjestelmän mukaisesti.
(5) MMA:ista peräisin olevien tuotteiden tuonti vapautetaan maksusta neuvoston päätöksen 91/482/ETY (EYVL L 263, 19.9.1991, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna,
101 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
(6) Intiasta ja Pakistanista peräisin olevaan esikuorittuun Basmati-lajikkeen riisiin sovelletaan 250 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1503/96 4 a artikla, sellaisena kuin se on
muutettuna).
(7) Tuontitulli vahvistettu yhteisessä tullitariffissa.
(8) Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisön alueelle tulevan riisin tuonnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2184/96 (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 1) sekä
kommission asetuksen (EY) N:o 196/97 (EYVL L 31, 1.2.1997, s. 53), soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.
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LIITE II
Tuontitullien laskeminen riisialalla

Paddy- eli
raakariisi

Indica-riisi

Japonica-riisi

Rikkoutuneet
riisinjyvät

Esikuorittu

Hiottu

Esikuorittu

Hiottu

(1)

246,35

416,00

199,36

367,51

(1)

a) Cif ARAG -hinta (EUR/t)

—

290,68

200,94

361,54

429,08

—

b) FOB-hinta (EUR/t)

—

—

—

337,70

405,24

—

c) Merirahti (EUR/t)

—

—

—

23,84

23,84

—

d) Alkuperä

—

USDA ja
toimijat

USDA ja
toimijat

Toimijat

Toimijat

—

1. Tuontitulli (EUR/t)
2. Laskuperusteet:

(1) Tuontitulli vahvistettu yhteisessä tullitariffissa.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 196/2004,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2004,
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todellista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan huomioon
tarjousten ja yhden tai useamman edustavan eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo yhteisön
satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka
tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina
pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta siemenet
on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä
koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia,
joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen vuoksi
perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan
asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa
koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),
ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/
2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä
puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä
puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja puuvillalle,
josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun hinnan välinen
suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde vahvistetaan
puuvillan tukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä elokuuta 2001
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1591/2001 (3),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
1486/2002 (4), 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 29,836 EUR/100 kg.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2004.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

148, 1.6.2001, s. 1.
148, 1.6.2001, s. 3.
210, 3.8.2001, s. 10.
223, 20.8.2002, s. 3.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 197/2004,
annettu 4 päivänä helmikuuta 2004,
riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä vientitodistushakemuksista
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

3 päivänä helmikuuta 2004 haetut määrät ylittävät
käytettävissä olevat määrät määräpaikkojen 064 ja 066
osalta. Siksi on syytä vahvistaa alennusprosentti 3
päivänä helmikuuta 2004 jätetyille vientitodistushakemuksille.

(3)

Aiheensa vuoksi tämän asetuksen säännösten on tultava
voimaan heti, kun ne on julkaistu virallisessa lehdessä,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 411/2002 (2),
ottaa huomioon vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten
järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003 (3) ja erityisesti sen 8
artiklan 3 kohdan toisen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 3 kohdassa
säädetään, että jos vientituen vahvistamisen yhteydessä
viitataan tähän kohtaan, todistukset myönnetään vasta
hakemuksen jättöpäivää seuraavana kolmantena työpäivänä. Mainitussa artiklassa säädetään myös, että jos
vientitodistushakemuksessa ylitetään vietäväksi tarkoitetut, kyseisen tuen vahvistavassa asetuksessa ilmoitetut
määrät, komissio vahvistaa näille määrille yhtenäisen
alennusprosentin. Komission asetuksessa (EY) N:o 163/
2004 (4) vahvistetaan edellä mainitussa kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen tuet 1 000 tonnin suuruiselle määrälle mainitun asetuksen liitteessä määriteltyjen määräpaikkojen 064 ja 066 osalta.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 163/2004 mukaisesti 3 päivänä helmikuuta
2004 jätettyjen riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävien vientitodistushakemusten perusteella
myönnetään todistukset mainitun asetuksen liitteessä määriteltyjen määräpaikkojen 064 ja 066 osalta siten, että haettuihin
määriin sovelletaan 27,08 prosentin suuruista vähennyskerrointa.
2 artikla
Helmikuun 4 päivästä 2004 alkaen jätettyjen riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien ennakkovahvistuksen sisältävien vientitodistushakemusten perusteella ei myönnetä asetuksen (EY) N:o
163/2004 mukaisia vientitodistuksia mainitun asetuksen liitteessä määriteltyjen määräpaikkojen 064 ja 066 osalta.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä helmikuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2004.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

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

EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18.
EYVL L 62, 5.3.2002, s. 27.
EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12.
EUVL L 27, 30.1.2004, s. 30.
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN
KONFERENSSI

NEUVOSTOSSA

KOKOONTUNEIDEN

JÄSENVALTIOIDEN
PÄÄTÖS,

HALLITUSTEN

EDUSTAJIEN

tehty 22 päivänä tammikuuta 2004,
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan
pääsihteerille valmistelukunnan rahoittamiseksi perustetun rahaston talousarvion toteuttamisesta
varainhoitovuoden 2002 osalta
(2004/106/EU)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon rahaston perustamisesta Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan
rahoittamiseksi ja sen varainhoitoa koskevista säännöistä 21 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvostossa
kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen 2002/176/EU (1), ja erityisesti sen 20
artiklan,
ottavat huomioon Euroopan parlamentin 16 päivänä joulukuuta 2003 antaman puoltavan lausunnon
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan pääsihteerille valmistelukunnan rahoittamiseksi perustetun rahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuoden
2002 osalta,
ottavat huomioon neuvoston 5 päivänä kesäkuuta 2003 antaman puoltavan lausunnon vastuuvapauden
myöntämisestä Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan pääsihteerille valmistelukunnan rahoittamiseksi perustetun rahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuoden 2002 osalta,
ottavat huomioon komission 9 päivänä syyskuuta 2003 antaman puoltavan lausunnon vastuuvapauden
myöntämisestä Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan pääsihteerille valmistelukunnan rahoittamiseksi perustetun rahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuoden 2002 osalta,
ovat suorittaneet heidän käsiteltäväkseen annettujen tulostilin, taseen ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen tutkimuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuoden 2002 (2) osalta,
sekä katsovat seuraavaa:
varainhoitovuotta 2002 koskevan tulostilin mukaan
— varainhoitovuoden tulot olivat 4 033 835 euroa,
— varainhoitovuoden määrärahamenot olivat 500 392 euroa.
Vuodelta 2002 vuodelle 2003 siirrettyjä maksumääräyksiin käytettäviä määrärahoja on 3 499 608 euroa.
(1) EYVL L 60, 1.3.2002, s. 56.
(2) EUVL C 122, 22.5.2003, s. 1.
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Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että tilintarkastustuomioistuin sai suorittamansa
tarkastuksen perusteella riittävän varmuuden siitä, että 31 päivänä joulukuuta 2002 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja tilien perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset,
Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan pääsihteerillä ei ollut tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huomautettavaa,
OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan pääsihteerille myönnetään vastuuvapaus
valmistelukunnan rahoittamiseksi perustetun rahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuoden
2002 osalta.

Tehty Brysselissä 22 päivänä tammikuuta 2004.
Puheenjohtaja
A. ANDERSON

5.2.2004

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 32/11

NEUVOSTO

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 22 päivänä joulukuuta 2003,
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehtyyn
Eurooppa-sopimukseen liittyvän tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjen vahvistamista koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä
(2004/107/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

On suotavaa täydentää lisäpöytäkirjalla Euroopan
yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian assosiaatiosta tehtyä Eurooppa-sopimusta (1) etuuskohtelun
myöntämiseksi tiettyjen Romaniasta peräisin olevien
kalojen ja kalastustuotteiden tuonnissa yhteisöön ja tiettyjen yhteisöstä peräisin olevien kalojen ja kalastustuotteiden tuonnissa Romaniaan.
Tämän vuoksi mainittuun Eurooppa-sopimukseen olisi
lisättävä tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjä koskeva uusi pöytäkirja.
Pöytäkirja olisi hyväksyttävä,

(1) EYVL L 357, 31.12.1994, s. 2.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden
jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehtyyn
Eurooppa-sopimukseen liittyvä tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjen vahvistamista koskeva lisäpöytäkirja.
Lisäpöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.
2 artikla
Neuvoston puheenjohtaja ilmoittaa yhteisön puolesta pöytäkirjan hyväksymisestä Romanian hallitukselle pöytäkirjan 4
artiklan mukaisesti.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2003.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. MATTEOLI
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Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liittyvä tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjen vahvistamista koskeva
LISÄPÖYTÄKIRJA
EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,
ja
ROMANIA,
jotka
KATSOVAT SEURAAVAA:
(1) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehty Eurooppa-sopimus,
jäljempänä ’Eurooppa-sopimus’, allekirjoitettiin Brysselissä 1 päivänä helmikuuta 1993 ja tuli voimaan 1 päivänä
helmikuuta 1995.
(2) Eurooppa-sopimuksen III luvussa määrätään vastavuoroisia kalastusalan tariffimyönnytyksiä koskevista neuvotteluista.
(3) Eurooppa-sopimuksen 24 artiklan mukaiset tekniset neuvottelut vastavuoroisista kalastusalan tariffimyönnytyksistä
käytiin ja saatiin onnistuneesti päätökseen yhteisön ja Romanian välillä.
(4) Neuvotellut kalastusalan myönnytykset muuttavat sopimuksessa vahvistettuja kahdenvälisiä myönnytyksiä, ja sopimusta olisi tämän vuoksi muutettava Eurooppa-sopimuksen kauppaan liittyviä näkökohtia mukauttavalla pöytäkirjalla.
(5) Yhteisö ja Romania sopivat myös neuvoteltujen tariffimyönnytysten täytäntöönpanosta asteittain mahdollisimman
pian, koska ne ovat päättäneet soveltaa sovittuja tariffimyönnytyksiä täyden vapaakaupan aikaansaamiseksi kalojen ja
kalastustuotteiden osalta,
OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Yhteisö ja Romania alentavat seuraavan aikataulun mukaisesti
asteittain neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) 1 artiklassa määritellyistä, Romaniasta tai yhteisöstä peräisin olevista
kaloista ja kalastustuotteista kantamiaan tulleja, lukuun ottamatta kuitenkaan tämän pöytäkirjan 2 artiklassa tarkoitettuja
tuotteita:
a) Tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä 75 prosenttiin
perustullista;
b) 1 päivästä tammikuuta 2005 50 prosenttiin perustullista;

2 artikla

Alennetaan seuraavan aikataulun mukaisesti asteittain yhteisön
ja Romanian seuraaviin CN-koodeihin kuuluvista, Romaniasta
ja yhteisöstä peräisin olevista tuotteista (2) kantamia tulleja:
0301 93 00,
0302 11 10,
0302 11 20,
0302 11 80,
0302 23 00,
0302 61 80,
0302 69 11,
0302 69 55,
0303 21 10,
0303 21 20,
0303 21 80,
0303 33 00,
0303 71 80,
0303 79 11,
0303 79 65,
0304 10 15,
0304 10 17,
0304 10 19,
0304 20 15,
0304 20 17,
0304 20 19,
0305 49 45,
0305 59 50,
0305 63 00,
0305 69 90, 1604 12, 1604 13, 1604 15 11, 1604 15 19,
1604 16 00:

c) 1 päivästä tammikuuta 2006 25 prosenttiin perustullista;
a) 1 päivästä tammikuuta 2007 75 prosenttiin perustullista;
d) 1 päivästä tammikuuta 2007 0 prosenttiin perustullista.
b) 1 päivästä tammikuuta 2008 50 prosenttiin perustullista;
Perustulleina, joihin tässä artiklassa tarkoitettuja peräkkäisiä
alennuksia sovelletaan, käytetään tämän pöytäkirjan voimaantuloajankohtana sovellettavia MFN-tulleja.

Sopimukset muiden kuin 2 artiklassa tarkoitettujen kalojen ja
kalastustuotteiden täyden vapaakaupan aikaisemmasta soveltamisesta pannaan yhteisellä sopimuksella täytäntöön tämän
pöytäkirjan 6 artiklan mukaisesti.
(1) EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.

c) 1 päivästä tammikuuta 2009 25 prosenttiin perustullista;

d) 1 päivästä tammikuuta 2010 0 prosenttiin perustullista.
(2) Määritelty tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 1 päivänä elokuuta 2002 annetussa komission asetuksessa
(EY) N:o 1832/2002 (EYVL L 290, 28.10.2002, s. 1).
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Perustulleina, joihin tässä artiklassa tarkoitettuja peräkkäisiä
alennuksia sovelletaan, käytetään tämän pöytäkirjan voimaantuloajankohtana sovellettavia MFN-tulleja.

L 32/13
4 artikla

Tämä pöytäkirja on erottamaton osa Eurooppa-sopimusta.

3 artikla
Edellä 1 ja 2 artiklassa mainitut alennukset lasketaan yleisiä
matemaattisia periaatteita noudattaen ja ottaen huomioon seuraavat seikat:
a) kaikki luvut, joissa on desimaalipilkun jälkeen 50 tai
vähemmän, pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun;

5 artikla
Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan
kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen sen hyväksymiseen liittyvien sisäisten menettelyidensä päätökseen saattamisesta.

b) kaikki luvut, joissa on desimaalipilkun jälkeen enemmän
kuin 50, pyöristetään ylöspäin lähimpään kokonaislukuun;
c) kaikki alle 2 prosentin tullit muutetaan ilman eri toimenpiteitä nollaksi.

6 artikla
Tätä pöytäkirjaa
päätöksellä.

voidaan

Hecho en Bruselas, el quince de enero de dos mil cuatro.
Udfærdiget i Bruxelles den femtende januar to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Januar zweitausendundvier.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαπέντε Ιανουαρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the fifteenth day of January in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le quinze janvier deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì quindici gennaio duemilaquattro.
Gedaan te Brussel, de vijftiende januari tweeduizendvier.
Feito em Bruxelas, em quinze de Janeiro de dois mil e quatro.
Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den femtonde januari tjugohundrafyra.
Încheiat la Bruxelles, în ziua de cincisprezece ianuarie, anul două mii patru.
Por la Comunidad Europea
På Det Europæiske Fællesskabs vegne
Für die Europäiche Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Pentru Comunitatea europeană

muuttaa

assosiaationeuvoston
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Por Rumania
På Rumæniens vegne
Für Rumänien
Για τη Ρουµανία
For Romania
Pour la Roumanie
Per la Romania
Voor Roemenië
Pela Roménia
Romanian puolesta
På Rumäniens vägnar
Pentru România
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KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 28 päivänä tammikuuta 2004,
direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta
yleisestä järjestelmästä annetun direktiivin 92/51/ETY liitteen C muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5381)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/108/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Itävalta on pyytänyt kahden uuden ammatin lisäämistä
kirjanpidon alalle ”kaupallinen kirjanpitäjä” (”Gewerblicher Buchhalter”) kauppaa, käsiteollisuutta ja muita teollisuudenaloja koskevan 1994 annetun säädöksen (Gewerbeordnung 1994) mukaisesti ja ”itsenäinen kirjanpitäjä”
(”Selbständiger Buchhalter”) julkishallinnon tilinpidon
alan ammatteja koskevan 1999 annetun säädöksen
(Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe 1999)
mukaisesti. Koulutusohjelmat on toimitettu. Erikoistumistason sekä pätevyyden tuoman vastuutason perusteella koulutusta on pidettävä tutkintotasoisena koulutuksena.

(5)

Itävalta on pyytänyt mainos- ja myynninedistämisasiamiesten toiminnan poistamista liitteen C luettelosta
ammatteja koskevan lain (BGBl. I N:o 63/1997) (Gewerbeordnungsnovelle 1997, BGBl. I N:o 63/1997) muuttamisen yhteydessä, koska tätä toimintaa ei enää säännellä.

(6)

Yhdistynyt kuningaskunta on pyytänyt ammattinimikkeen ”hyväksytty eläinlääkintäalan hoitaja” (”listed
veterinary nurse”) lisäämistä Yhdistyneen kuningaskunnan ”National Vocational Qualifications” (kansalliset
ammatilliset kelpoisuusehdot) -järjestelmän tasolle 3,
koska kyseistä ammattia koskeviin Yhdistyneen kuningaskunnan koulutusvaatimuksiin on tehty muutoksia.
Ammattipätevyydestä ja opinto-ohjelmista vastaava
viranomainen Qualifications and Curriculum Authority
(QCA) on tunnustanut The Royal College of Veterinary
Surgeons -laitoksen tämän tutkinnon myöntäväksi elimeksi. Direktiivin 92/51/ETY liitteeseen C sisältyy jo
tämän tasoisia ”National Vocational Qualifications”
-järjestelmän tutkintoja.

(7)

Sen vuoksi olisi direktiiviä 92/51/ETY muutettava.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin
92/51/ETY 15 artiklan mukaisesti perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä
järjestelmästä 18 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston
direktiivin 92/51/ETY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan,
ottaa huomioon Saksan, Italian, Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöt,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Saksa, Italia, Itävalta ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat
esittäneet perustellut pyynnöt direktiivin 92/51/ETY liitteen C muuttamiseksi.

(2)

Saksa on pyytänyt ammattinimikkeen ”toimintaterapeutti” (”Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut”) täydentämistä
ammattinimikkeellä
”ergonomiaterapeutti”
(”Ergotherapeut”). Toimintaterapiasta 25 päivänä toukokuuta 1976 annetun lain (Beschäftigungs- und Arbeitstherapeutengesetz) muutoksella, joka koski lain 8
päivänä maaliskuuta 1994 voimassa ollutta toisintoa ja
joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999, Saksassa
lisättiin aiemman nimikkeen oheen ammattinimike
”ergonomiaterapeutti” (”Ergotherapeut”).

(3)

Italia on pyytänyt viittauksen poistamista ammattinimikkeeseen ”jalkojenhoitaja” (”podologo”), koska 14 päivänä
syyskuuta 1994 annetulla ministerin asetuksella (Decreto
ministriale) N:o 666 säädetään jalkojenhoitajia koskevasta ammatillisesta pätevyydestä siten, että kolmen
vuoden opintoja edellyttävä alan korkeakoulututkinto
muodostaa jalkojenhoitajalta kyseisen ammatin harjoittamiseksi edellytettävän pakollisen koulutuksen. Tämän
asetuksen voimaantulon jälkeen jalkojenhoitajan ammatti
kuuluu vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta
korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä
21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/48/ETY (2) soveltamisalaan.

(1) EYVL L 209, 24.7.1992, s. 25, direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
(EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
(2) EYVL L 19, 24.1.1989, s. 16, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/19/EY
(EYVL L 206, 31.7.2001, s. 1).
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ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 92/51/ETY liite C tämän päätöksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2004.
Komission puolesta
Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen

LIITE
Muutetaan direktiivin 92/51/ETY liite C seuraavasti:
1) Muutetaan otsikon 1 ”Terveydenhuollon ja lastenhoidon avustavan henkilöstön koulutus” alla seuraavaa:
a) korvataan alaotsikon ”Saksassa” alla luetelmakohta ”— ’toimintaterapeutti’ (’Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut’)
seuraavasti ’toimintaterapeutti/ergonomiaterapeutti’ (’Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut’)”;
b) poistetaan otsikon ”Italiassa” alla luetelmakohta ”— ’jalkojenhoitaja’ (’podologo’)”.
2) Muutetaan otsikon 4 ”Teknisen alan koulutus” alla olevan alaotsikon ”Itävallassa” alla seuraavaa:
a) lisätään seuraavat luetelmakohdat:
i) ”— kaupallinen kirjanpitäjä (’Gewerblicher Buchhalter’)” vuonna 1994 annetun kauppaa, käsiteollisuutta ja
muita teollisuudenaloja koskevan säädöksen (Gewerbeordnung 1994) mukaisesti;
ii) ”— ’itsenäinen kirjanpitäjä’ (’Selbständiger Buchhalter’)” vuonna 1999 annetun julkishallinnon tilinpidon alan
ammatteja koskevan säädöksen (Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe 1999) mukaisesti.
b) poistetaan luetelmakohta ”— ’mainos- ja myynninedistämisasiamies’ (’Werbeagentur’)”.
3) Lisätään otsikon 5. ”Yhdistyneessä kuningaskunnassa suoritettu ”National Vocational Qualifications” (kansalliset
ammatilliset kelpoisuusehdot) tai ”Scottish Vocational Qualifications” (skotlantilaiset ammatilliset kelpoisuusehdot)
-järjestelmien mukainen koulutus” alle seuraavaa luetelmakohta:
”— ’hyväksytty eläinlääkintäalan hoitaja’ (’listed veterinary nurse’)”
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 29 päivänä tammikuuta 2004,
kolmansista maista lähtöisin olevien kalastustuotteiden, joista ei vielä määrätä erityisellä
päätöksellä, terveystodistusten käyttöön ottamisesta tehdyn päätöksen 95/328/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 129)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/109/EY)
(4)

Päätös 95/328/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä
heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY (1)
ja erityisesti sen 11 artiklan,

(5)

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

sekä katsoo seuraavaa:

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(1)

(2)

(3)

Kolmansista maista lähtöisin olevien kalastustuotteiden,
joista ei vielä määrätä erityisellä päätöksellä, terveystodistusten käyttöön ottamisesta 25 päivänä heinäkuuta 1995
tehty komission päätös 95/328/EY (2) on voimassa 31
päivään joulukuuta 2003.
Komission päätöksessä 97/296/EY (3) vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joista kalastustuotteiden tuonti
ihmisravinnoksi on sallittua. Kyseisen luettelon II osassa
esitetään kolmannet maat, joiden osalta ei ole vielä tehty
erityispäätöstä mutta jotka vastaavat neuvoston
päätöksen 95/408/EY (4) 2 artiklan 2 kohdan edellytyksiä. Päätöksen 95/408/EY mukaisesti kyseinen luettelo
on voimassa 31 päivään joulukuuta 2005.
Päätöksen 95/328/EY voimassaoloajan olisi vastattava
päätöksessä 97/296/EY vahvistetun väliaikaisen luettelon
voimassaoloaikaa.

(1) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15, direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122,
16.5.2003, s. 1).
2
( ) EYVL L 191, 12.8.1995, s. 32, päätös sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna päätöksellä 2001/67/EY (EYVL L 22, 24.1.2001, s. 41).
(3) EYVL L 122, 14.5.1997, s. 21, päätös sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna päätöksellä 2004/36/EY (EUVL L 8, 14.1.2004, s. 8).
(4) EYVL L 243, 11.10.1995, s. 17 päätös sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna päätöksellä 2003/912/EY (EUVL L 345, 31.12.2003,
s. 112).

1 artikla
Korvataan päätöksen 95/328/EY 4 artiklassa ilmaisu ”31
päivään joulukuuta 2003” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta
2005”.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2004.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 29 päivänä tammikuuta 2004,
toimenpiteistä nautaeläimistä johdetuissa tuotteissa esiintyvän BSE-jäännösriskin arvioimiseksi/
yhteisön rahoitusosuudesta nautaeläimistä johdetuissa tuotteissa esiintyvän BSE-jäännösriskin
arviointitoimenpiteisiin
(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 132)
(2004/110/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Tämän vuoksi nykyistä riskinarviointia olisi laajennettava
pieniä lihaluujauhomääriä sisältävän rehun aiheuttaman
riskin arviointiin. Arviointia laajennettaessa olisi myös
otettava huomioon jäännösriski, joka aiheutuu selkärangan esiintymisestä rehussa ja riippuu kyseisten
eläinten iästä.

(6)

Tässä
päätöksessä
säädetyt
toimenpiteet
ovat
välttämättömiä yhteisön eläinlääkintäalan lainsäädännön
kehittämiseksi, ja niihin olisi tämän vuoksi saatava
yhteisön rahoitus.

(7)

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

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26
päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/
ETY (1) ja erityisesti sen 19 ja 20 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 90/424/ETY mukaan yhteisö toteuttaa
yhteisön eläinlääkintäalan lainsäädännön kehittämiseen
tarvittavia tieteellisiä toimia.

(2)

Parhaillaan laaditaan määrällistä arviointia, jossa tarkastellaan naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE:n)
jäännösriskiä nautaeläinten luista saatavissa gelatiinissa,
talissa ja dikalsiumfosfaatissa, rasvakudoksista saatavassa
talissa sekä renderoiduista kudosseoksista saatavassa
talissa. Aiempi tieteellinen ohjauskomitea hyväksyi
arvioinnissa käytettävät menetelmät kokouksessaan 12 ja
13 päivänä syyskuuta 2002.

(3)

BSE-jäännösriskin arviointia koskevat nykyiset tutkimukset on saatettava ajan tasalle uuden tieteellisen
näytön perusteella.

(4)

Eläinvalkuaista sisältävän muille kuin märehtijöille
tarkoitetun rehun aiheuttamaa ristikontaminaatiota
pidetään tärkeimpänä BSE-tartunnan lähteenä, joka on
jäljellä sen jälkeen, kun märehtijöiden ruokinta eläinperäisellä aineksella kiellettiin vuonna 1994. Tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä,
valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22
päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (2)
kielletään tuotantoeläinten ruokinta eläinperäisellä valkuaisella tiettyjä eläinvalkuaisia lukuun ottamatta (niin
kutsuttu ”laajennettu ruokintakielto”). Laajennetusta
ruokintakiellosta huolimatta joissakin rehuista otetuissa
näytteissä havaitaan hyvin pieniä määriä eläinvalkuaista.

1

( ) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19, päätös sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122,
16.5.2003, s. 1).
(2) EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1915/2003 (EUVL L
283, 31.10.2003, s. 29).

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Komissio varmistaa, että nykyiset tutkimukset BSE-jäännösriskin arvioimiseksi saatetaan ajan tasalle uuden tieteellisen näytön
perusteella, ja varmistaa erityisesti, että tähän arviointiin sisällytetään pieniä lihaluujauhomääriä sisältävän rehun aiheuttama
riski.
Komissio raportoi riskinarvioinnin tuloksista elintarvikeketjua
ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle.

2 artikla
1. Pannessaan täytäntöön 1 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä komissio käyttää perustana entisen tieteellisen ohjauskomitean 12 ja 13 päivänä syyskuuta 2002 pitämässään kokouksessa suosittelemia menetelmiä.
Komissio pyytää tarvittaessa Euroopan elintarviketurvallisuusvirastoa (jäljempänä ’virasto’) saattamaan riskinarvioinnissa
käytettävät menetelmät ajan tasalle.
2. Komissio pyytää virastoa antamaan teknistä apua ja antamaan lausuntonsa 1 artiklassa tarkoitetusta raportista.
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3 artikla
Yhteisön rahoitusosuus 1 artiklassa säädettyihin toimenpiteisiin on enintään 50 000 euroa.
4 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.
5 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2004.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 29 päivänä tammikuuta 2004,
lintuinfluenssaa siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa koskevien vuonna 2004 tehtävien tutkimusten täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa
(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 134)
(2004/111/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(6)

Eläinpopulaatioiden lintuinfluenssatutkimusten tarve on
ilmeinen sekä zoonoottisista syistä että eläinten terveydelle aiheutuvista seurauksista johtuen.

(7)

Vuosina 2002—2003 kaikki jäsenvaltiot suorittivat
tutkimukset lintuinfluenssasta siipikarjassa, ja useimmat
maat suorittivat myös seulonnan luonnonvaraisissa
linnuissa komission päätöksen 2002/649/EY (3) mukaisesti.

(8)

Yksittäiset ohjelmat ja yhteisön rahoitusosuus kuhunkin
ohjelmaan on hyväksytty komission päätöksellä 2002/
673/EY (4).

(9)

Näiden tutkimusten aikana on useissa jäsenvaltioissa
todettu erilaisten lintuinfluenssaviruksen H5- ja H7alatyyppien esiintyminen siipikarjassa. Vaikka lintuinfluenssavirusten nykyistä levinneisyyttä voidaan pitää
melko vähäisenä, voidaan todeta, että on tärkeää seurata
näitä positiivisia löydöksiä ja jatkaa valvontaa vuonna
2004, jotta lintuinfluenssavirusten epidemiologiaa voitaisiin ymmärtää paremmin.

(10)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava ohjelmansa komissiolle
hyväksyttäviksi, jotta niille voitaisiin myöntää yhteisön
rahoitusta.

(11)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan 32 artiklan mukaan
uusia jäsenvaltioita kohdellaan samoin kuin nykyisiä
jäsenvaltioita eläinlääkintäalan rahoituksen osalta.

(12)

Mitään rahoitussitoumusta ei voida kuitenkaan tehdä
mihinkään ohjelmaan ennen kuin asianomainen liittymässä oleva valtio on liittynyt unioniin. Lisäksi tiettyjen tautien seurantaa liittymässä olevissa valtioissa
voidaan osarahoittaa myös muista yhteisön välineistä.

(13)

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

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26
päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/
ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Yhteisön toimenpiteistä avian-influenssan torjumiseksi
19 päivänä toukokuuta 1992 annetussa neuvoston
direktiivissä 92/40/ETY (2) ei säädetä siipikarjan ja luonnonvaraisten lintujen säännöllisestä seurannasta taudin
mahdollisen esiintymisen arvioimiseksi näissä populaatioissa.

(2)

Kokemus on osoittanut, että eräillä lintuinfluenssaviruksen kannoilla, joita direktiivin valvontatoimenpiteet
eivät tällä hetkellä kata, on kyky muuttua voimakkaasti
patogeenisiksi kannoiksi sen jälkeen kun ne ovat kiertäneet jonkin aikaa siipikarjapopulaatiossa.

(3)

Tällainen tilanne on omiaan aiheuttamaan siipikarjan
korkeaa kuolleisuutta ja siipikarja-alalle suuria taloudellisia tappioita, joita voitaisiin vähentää ottamalla jäsenvaltioissa käyttöön seulontajärjestelmä, jolla tällaiset
kantojen esiasteet voitaisiin todeta ja saada hallintaan
varhaisemmassa vaiheessa.

(4)

(5)

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä tiedekomitea on antanut lausunnon lintuinfluenssan määrittelemisestä ja rokotusten käyttämisestä lintuinfluenssaa
vastaan. Tässä lausunnossa suositellaan lintuinfluenssan
määritelmän muuttamista siten, että mukaan otettaisiin
enemmän lintuinfluenssakantoja, joiden kohdalla hävittämistoimenpiteet ovat aiheellisia. Lisäksi olisi tehtävä
tutkimuksia, joissa määriteltäisiin tällaisten kantojen
levinneisyys siipikarjapopulaatioissa. Tämän pohjalta
pitäisi olla mahdollista arvioida taudin muutettujen
torjuntatoimenpiteiden kustannukset.
Komissio järjesti marraskuussa 2001 symposiumin,
jonka aiheena oli valmius ihmisten influenssapandemian
varalta. Siinä korostettiin, että olisi tutkittava eri eläinpopulaatioita, jotta tällaisten tartuntatautien zoonoottista
vaikutusta voitaisiin paremmin arvioida.

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19, päätös sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122,
16.5.2003, s. 1).
2
( ) EYVL L 167, 22.6.1992, s. 1.

(3) EYVL L 213, 9.8.2002, s. 38.
(4) EYVL L 228, 24.8.2002, s. 27, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2003/21/EY (EYVL L 8, 14.1.2003, s. 37).
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ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle hyväksyttäviksi 15 päivään maaliskuuta 2004 mennessä suunnitelmat siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvää lintuinfluenssaa koskevien selvitysten
täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa.
2 artikla
Yhteisön rahoitusosuus 1 artiklassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin on 50 prosenttia jäsenvaltiolle näytteenotosta ja näytteiden analysoinnista aiheutuneista kustannuksista ja enintään yhteensä 600 000 euroa kaikkien jäsenvaltioiden osalta.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2004.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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NEUVOSTO JA KOMISSIO

NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 22 päivänä joulukuuta 2003,
Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja
teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Euroopan
atomienergiayhteisön puolesta
(2004/112/EY, Euratom)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO ja

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 170 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,
ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

Komissio on neuvotellut yhteisöjen puolesta tiede- ja
teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen Sveitsin
valaliiton kanssa.
Osapuolten edustajat parafoivat sopimuksen 5 päivänä
syyskuuta 2003.

1. Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään
henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa Euroopan yhteisön ja
Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välinen
tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus Euroopan
yhteisön puolesta sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään
myöhemmin.
2. Komission puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään
henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa Euroopan yhteisöjen ja
Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välinen
tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus Euroopan
atomienergiayhteisön puolesta sillä edellytyksellä, että sopimus
tehdään myöhemmin.
2 artikla
Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä
Sveitsin valaliiton välistä tiede- ja teknologiayhteistyötä
koskevaa sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2004 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen, kunnes sen
tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.
Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

(3)

Sopimus olisi allekirjoitettava yhteisöjen puolesta sillä
edellytyksellä, että se tehdään myöhemmin.
Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2003.

(4)

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2004 vastavuoroisuusperiaatetta noudattaen,
kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on
saatettu päätökseen sopimuksen 14 artiklan 2 kohdan
mukaisesti,

Neuvoston puolesta

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

A. MATTEOLI

R. PRODI
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Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välinen
SOPIMUS
tiede- ja teknologiayhteistyöstä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Euroopan yhteisön puolesta ja EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, jäljempänä
’komissio’, Euroopan atomienergiayhteisön puolesta, jäljempänä yhdessä ’yhteisöt’,
sekä
SVEITSIN LIITTONEUVOSTO Sveitsin valaliiton puolesta, jäljempänä ’Sveitsi’,
jäljempänä ’osapuolet’,
KATSOVAT, että läheiset suhteet Sveitsin ja yhteisöjen välillä ovat molempien osapuolten eduksi,
KATSOVAT, että tieteellinen ja teknologinen tutkimus on tärkeää yhteisöille ja Sveitsille ja että on molempien edun
mukaista tehdä yhteistyötä kyseisellä alalla varojen käytön tehostamiseksi ja tarpeettomien päällekkäisyyksien välttämiseksi,
KATSOVAT, että Sveitsi ja yhteisöt toteuttavat nykyisin tutkimusohjelmia aloilla, jotka ovat molemmille tärkeitä,
KATSOVAT, että yhteisöjen ja Sveitsin kannattaa toimia kyseisissä ohjelmissa yhteistyössä osapuolten molemminpuoliseksi hyödyksi,
KATSOVAT, että molempien osapuolten kannattaa kannustaa tutkimusyksiköidensä vastavuoroista pääsyä osalliseksi
toisaalta Sveitsin tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen liittyvästä toiminnasta ja toisaalta yhteisöjen tutkimuksen
ja teknologian kehittämisen puiteohjelmista,
KATSOVAT, että Euroopan atomienergiayhteisö ja Sveitsi tekivät vuonna 1978 hallittua lämpöydinfuusiota ja plasmafysiikkaa koskevan yhteistyösopimuksen, jäljempänä ’ydinfuusiosopimus’,
KATSOVAT, että osapuolet tekivät 8 päivänä tammikuuta 1986 tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, joka tuli voimaan 17 päivänä heinäkuuta 1987, jäljempänä ’puitesopimus’,
KATSOVAT, että mainitun puitesopimuksen 6 artiklan mukaan puitesopimuksessa tarkoitettu yhteistyö toteutetaan
asianmukaisin sopimuksin,
KATSOVAT, että yhteisöt ja Sveitsi allekirjoittivat 21 päivänä kesäkuuta 1999 tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan
sopimuksen (1), jonka voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2002,
KATSOVAT, että mainitun sopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa määrätään sopimuksen uusimisesta, jotta osallistuminen
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen uusiin monivuotisiin puiteohjelmiin olisi mahdollista yhteisesti sovituin ehdoin,
KATSOVAT, että Euroopan yhteisön kuudes tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelma (2002—
2006), jäljempänä ’EY:n kuudes puiteohjelma’, on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä 1513/
2002/EY (2) ja asetuksessa (EY) N:o 2321/2002 (3) sekä neuvoston päätöksissä 2002/834/EY (4), 2002/835/EY (5) ja
2002/836/EY (6), ja eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista tukeva Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom)
kuudes tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (2002—2006) on vahvistettu päätöksessä 2202/668/Euratom (7),
asetuksessa (Euratom) N:o 2322/2002 (8) ja neuvoston päätöksissä 2002/837/Euratom (9) ja 2002/838/Euratom (10),
jäljempänä ’kuudennet puiteohjelmat (EY ja Euratom)’,
(1) EYVL L 114, 30.4.2002, s. 468.
(2) EYVL L 232, 29.8.2002, s. 1.
(3) EYVL L 355, 30.12.2002, s. 23.
(4) EYVL L 294, 29.10.2002, s. 1.
(5) EYVL L 294, 29.10.2002, s. 44.
(6) EYVL L 294, 29.10.2002, s. 60.
(7) EYVL L 232, 29.8.2002, s. 34.
(8) EYVL L 355, 30.12.2002, s. 35.
(9) EYVL L 294, 29.10.2002, s. 74.
(10) EYVL L 294, 29.10.2002, s. 86.
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KATSOVAT, että tämä sopimus ja sen nojalla toteutettava toiminta eivät rajoita jäsenvaltioiden oikeuksia harjoittaa
kahdenvälistä toimintaa Sveitsin kanssa tieteen, teknologian, tutkimuksen ja kehityksen aloilla ja tehdä tässä yhteydessä
tarvittaessa sopimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisöjen perustamissopimusten määräysten soveltamista,
OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

dessä edellyttäen, että kyseiseen epäsuoraan toimeen osallistuu vähintään kaksi jäsenvaltiota tai puiteohjelmaan assosioitunutta ehdokasmaata.

Soveltamisala

1.
Tässä sopimuksessa määritellään muoto ja yksityiskohtaiset säännöt Sveitsin osallistumiselle kuudensien puiteohjelmien (EY ja Euratom) täytäntöönpanoon, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta ydinfuusiosopimuksen soveltamista. Sveitsiin
sijoittautuneet oikeussubjektit saavat osallistua kaikkiin kuudensien puiteohjelmien (EY ja Euratom) erityisohjelmiin.

2.
Sveitsiläiset oikeussubjektit voivat osallistua yhteisöjen
yhteisen tutkimuskeskuksen toimintaan niiltä osin, joita 1
kohdan määräykset eivät koske.

3.
Yhteisöihin sijoittautuneet oikeussubjektit, yhteinen tutkimuskeskus mukaan luettuna, voivat osallistua sveitsiläisiin
tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin kuudensiin puiteohjelmiin
(EY ja Euratom) kuuluvien ohjelmien aihepiirejä vastaavilla
aloilla.

4.
Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ’oikeussubjektilla’ luonnollista henkilöä tai sellaista oikeushenkilöä, joka on perustettu
sen sijoittautumispaikkaan sovellettavan kansallisen oikeuden
tai Euroopan yhteisön oikeuden mukaisesti, jolla on oikeushenkilöllisyys ja jolla voi olla omissa nimissään kaikentyyppisiä
oikeuksia ja velvoitteita. Niitä ovat muun muassa yliopistot,
tutkimusorganisaatiot, teollisuusyritykset pienet ja keskisuuret
yritykset mukaan luettuina ja luonnolliset henkilöt.

2 artikla

2. Sveitsin rahoitusosuus kuudensien puiteohjelmien (EY ja
Euratom) täytäntöönpanemiseksi hyväksyttyjen ohjelmien
talousarvioista 5 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen edellytysten rajoissa.
3. Yhteisöihin sijoittautuneiden oikeussubjektien osallistuminen
sveitsiläisiin tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin, joista liittoneuvosto on päättänyt ja jotka koskevat kuudensien
puiteohjelmien (EY ja Euratom) aihepiirejä vastaavia aiheita,
Sveitsissä sovellettavissa määräyksissä annettujen ehtojen ja
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti sekä erityishankkeen
kumppanien ja vastaavan sveitsiläisen ohjelman johdon
suostumuksella. Sveitsiläisiin tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin osallistuvien yhteisöihin sijoittautuneiden oikeussubjektien on maksettava omat kulunsa, myös suhteellinen osuutensa hankkeen yleisistä hallintokuluista.
4. Sen lisäksi, että osapuolet toimittavat toisilleen kuudensien
puiteohjelmien (EY ja Euratom) ja Sveitsin ohjelmien ja
hankkeiden täytäntöönpanoon liittyvät tiedot ja asiakirjat
määräajassa, yhteistyön muotoina voivat olla seuraavat:
a) säännöllinen näkemystenvaihto tutkimuspolitiikan ja
tutkimuksen suunnittelun suuntaviivoista ja painopistealueista Sveitsissä ja yhteisöissä;
b) mielipiteiden vaihto yhteistyön näköaloista ja kehittämisestä;
c) nopea tietojenvaihto tutkimusohjelmien ja -hankkeiden
täytäntöönpanosta Sveitsissä ja yhteisöissä sekä tämän
sopimuksen puitteissa toteutetun tutkimustyön tuloksista,
d) yhteiset kokoukset;
e) tutkijoiden, insinöörien ja teknisten asiantuntijoiden vierailut ja vaihdot;

Yhteistyön muodot ja keinot

Yhteistyö toteutetaan seuraavasti:
1. Sveitsiin sijoittautuneiden oikeussubjektien osallistuminen
kaikkien kuudensiin puiteohjelmiin (EY ja Euratom) kuuluvien erityisohjelmien täytäntöönpanoon. Tämä toteutetaan
yritysten, tutkimuskeskusten ja yliopistojen osallistumista
Euroopan yhteisön tutkimusta, teknologian kehittämistä ja
esittelyä sekä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja
koulutustoimintaa koskevissa säännöissä vahvistettujen
ehtojen ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

f) säännöllinen yhteydenpito ja seuranta Sveitsin
yhteisöjen ohjelmien ja hankkeiden johtajien välillä;

ja

g) asiantuntijoiden osallistuminen seminaareihin, symposiumeihin ja työpajoihin.

3 artikla

Mukauttaminen
Sveitsi otetaan huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden
rinnalla kaikkien Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
169 artiklan mukaisesti täytäntöön pantavien EY:n kuudenteen puiteohjelmaan liittyvien epäsuorien toimien yhtey-

Yhteistyötä voidaan mukauttaa ja laajentaa milloin tahansa
osapuolet niin yhdessä sopivat.
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4 artikla

6 artikla

Teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät oikeudet ja velvoitteet

Sveitsin ja yhteisöjen tutkimuskomitea

1.
Yhteisön tutkimusohjelmiin osallistuvilla Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla on osallistumisensa yhteydessä
syntyvän tiedon ja teollis- ja tekijänoikeuksien omistuksen,
käytön ja levittämisen osalta samat oikeudet ja velvoitteet kuin
yhteisöihin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla, jollei liitteestä A
ja voimassaolevasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tämä ei
koske ennen tämän sopimuksen voimaantuloa aloitettujen
hankkeiden tuloksia.

2.
Edellä 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin sveitsiläisiin
tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin osallistuvilla yhteisöihin
sijoittautuneilla oikeussubjekteilla on osallistumisensa yhteydessä syntyvän tiedon ja teollis- ja tekijänoikeuksien omistuksen, käytön ja levittämisen suhteen samat oikeudet ja
velvoitteet kuin kyseiseen ohjelmaan tai hankkeeseen osallistuvilla Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla, jollei liitteen A
määräyksistä ja voimassaolevan lainsäädännön säännöksistä
muuta johdu.

5 artikla

Rahoitusmääräykset

1.
Sveitsin ei edellytetä osallistuvan yhteisöjen ennen tämän
sopimuksen voimaantuloa tekemiin sitoumuksiin tai niistä
johtuviin maksuihin. Kuudensien puiteohjelmien (EY ja
Euratom) täytäntöönpanoon osallistumisesta johtuva Sveitsin
rahoitusosuus vahvistetaan suhteessa määrään, joka sidotaan
vuosittain Euroopan unionin yleisessä talousarviossa maksusitoumusmäärärahoihin komission taloudellisia velvoitteita
varten, jotka liittyvät tähän sopimukseen liittyvien ohjelmien ja
toiminnan
täytäntöönpanemiseksi,
hallinnoimiseksi
ja
hyödyntämiseksi tarvittavaan monenlaiseen työhön, ja tämän
määrän täydennykseksi.

2.
Sveitsin rahoitusosuus kuudensista puiteohjelmista (EY ja
Euratom) ydinfuusio-ohjelmaa lukuun ottamatta on yhtä suuri
kuin Sveitsin markkinahintoina ilmaistun bruttokansantuotteen
suhde Euroopan unionin jäsenvaltioiden markkinahintoina
ilmaistujen bruttokansantuotteiden summaan. Sveitsin osuus
ydinfuusio-ohjelmasta lasketaan edelleen asiaa koskevan sopimuksen mukaisesti.

Kyseisen suhdeluvun laskennan pohjana käytetään uusimpia
Eurostatin tilastoja, jotka ovat käytettävissä silloin, kun Euroopan unionin alustava talousarvioesitys kyseiseltä vuodelta julkistetaan.

3.
Sveitsin rahoitusosuutta koskevat säännöt vahvistetaan
liitteessä B.

1. Puitesopimuksella perustettu Sveitsin ja yhteisöjen tutkimuskomitea tarkastelee ja arvioi tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja varmistaa sen olevan moitteetonta. Sopimuksen
täytäntöönpanoon tai tulkintaan liittyvät kysymykset on
esitettävä kyseiselle komitealle.
2. Komitea voi muuttaa päätöksellä liitteessä C mainittuja
viittauksia yhteisön säädöksiin.

7 artikla
Osallistuminen
1. Kuudensiin puiteohjelmiin (EY ja Euratom) osallistuvilla
Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla on samat sopimukselliset edut ja velvoitteet kuin yhteisöihin sijoittautuneilla
oikeussubjekteilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan
määräysten soveltamista.
2. Sveitsiin sijoittautuneiden oikeussubjektien ehdotusten
esittämiseen ja arviointiin sekä yhteisön ohjelmiin kuuluvien
sopimusten myöntämiseen ja tekemiseen sovelletaan samoja
ehtoja ja yksityiskohtaisia sääntöjä kuin yhteisöihin sijoittautuneiden oikeussubjektien kanssa kyseisten ohjelmien yhteydessä
tehtäviin sopimuksiin.
3. Asianmukainen määrä sveitsiläisiä asiantuntijoita otetaan
huomioon yhteisöjen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen
ohjelmien arvioijia ja ulkopuolisia asiantuntijoita valittaessa.
4. Yhteisöihin sijoittautuneet oikeussubjektit voivat osallistua
2 artiklan 3 kohdassa mainittujen sveitsiläisten tutkimusohjelmien hankkeisiin yhtäläisin ehdoin ja samoja sääntöjä noudattaen kuin sveitsiläiset hankekumppanit, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 1 artiklan 3 kohdan, 2 artiklan 3 kohdan ja 4
artiklan 2 kohdan sekä voimassa olevien määräysten ja menettelysääntöjen soveltamista. Sveitsin viranomaiset voivat asettaa
ehdoksi, että yksi tai useampi yhteisöihin sijoittautunut oikeussubjekti voi osallistua hankkeeseen vain, jos siihen osallistuu
myös vähintään yksi sveitsiläinen oikeussubjekti.

8 artikla
Liikkuvuus
Molemmat osapuolet sitoutuvat takaamaan nykyisen sääntelyn
ja voimassa olevien sopimusten mukaisesti maahan pääsyn ja
maassa oleskelun tutkijoille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen mukaiseen toimintaan Sveitsissä ja yhteisöissä, sekä
rajoitetusti myös tutkimuksen apuhenkilöstölle, jos se on
kyseisen toimen onnistumisen kannalta välttämätöntä.
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9 artikla
Sopimuksen tarkistaminen ja tuleva yhteistyö
1.
Jos yhteisöt tarkistavat tai laajentavat tutkimusohjelmiaan,
tätä sopimusta voidaan tarkistaa tai laajentaa yhteisesti sovituin
ehdoin. Osapuolet vaihtavat tietoja ja näkemyksiä aiotusta
tarkistamisesta tai laajentamisesta sekä kaikista muista seikoista,
jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti Sveitsin kanssa kuudensien puiteohjelmien (EY ja Euratom) aloilla tehtävään yhteistyöhön. Sveitsille on ilmoitettava tarkistettujen tai laajennettujen ohjelmien täsmällisestä sisällöstä kahden viikon kuluessa
siitä, kun yhteisöt ovat ne hyväksyneet. Jos tutkimusohjelmia
tarkistetaan tai laajennetaan, Sveitsi voi irtisanoa tämän sopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Ilmoitus aikomuksesta irtisanoa sopimus tai laajentaa sitä on annettava toiselle
osapuolelle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yhteisöjen
päätös on tehty.
2.
Kun yhteisöt hyväksyvät uusia monivuotisia tutkimuksen
ja teknologian kehittämisen puiteohjelmia, tämä sopimus
voidaan uusia tai neuvotella uudelleen osapuolten yhteisesti
sopimin ehdoin. Osapuolet vaihtavat Sveitsin ja yhteisöjen
tutkimuskomiteassa tietoja ja näkemyksiä tällaisten ohjelmien
valmistelusta tai muista nykyisistä tai tulevista tutkimustoimista.

10 artikla
Yhteydet muihin kansainvälisiin sopimuksiin

5.2.2004

2. Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti
osapuolten yhteisestä sopimuksesta. Muutoksiin sovelletaan
samaa voimaantulomenettelyä kuin tähän sopimukseen.

3. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen mistä
ajankohdasta tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti kuusi
kuukautta aikaisemmin.

4. Hankkeita ja toimintaa, jotka ovat käynnissä sopimuksen
irtisanomisen tullessa voimaan ja/tai sopimuksen voimassaolon
päättyessä, jatketaan, kunnes ne saadaan päätökseen tässä sopimuksessa esitettyjen ehtojen mukaisesti. Osapuolet sopivat
sopimuksen irtisanomisen muista mahdollisista seurauksista.

14 artikla

Voimaantulo ja väliaikainen soveltaminen

1. Osapuolet ratifioivat tai tekevät tämän sopimuksen omien
sääntöjensä mukaisesti. Sopimus tulee voimaan päivänä, jona
viimeiseksi ilmoitetaan tätä varten tarvittavien menettelyjen
saattamisesta päätökseen, ja sillä on oikeusvaikutus 1 päivästä
tammikuuta 2004.

Tämän sopimuksen määräysten soveltaminen ei rajoita edun
saamista muista sellaisista kansainvälisistä sopimuksista, jotka
sitovat vain toista osapuolta ja jotka on rajoitettu koskemaan
kyseisen osapuolen alueelle sijoittautuneita oikeussubjekteja.

2. Jos allekirjoitetun sopimuksen ratifioimis- tai tekomenettelyjä ei saada päätökseen vuoden 2003 aikana, osapuolet
soveltavat tätä sopimusta väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta
2004 sopimuksen voimaantuloon asti.

11 artikla

Jos osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle, ettei se tee sopimusta, sovitaan seuraavaa:

Alueellinen soveltamisala
Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan
yhteisöjen perustamissopimuksia niissä määrätyin edellytyksin,
sekä Sveitsin alueeseen.

12 artikla

— Yhteisöt maksavat Sveitsille takaisin sen 2 artiklan 2
kohdassa tarkoitetun, Euroopan unionin yleiseen talousarvioon maksaman rahoitusosuuden.
— Yhteisöt vähentävät kuitenkin kyseisestä takaisin maksettavasta määrästä varat, jotka yhteisöt ovat sitoneet Sveitsiin
sijoittautuneiden oikeussubjektien osallistumiseen epäsuoriin toimiin, mukaan luettuina 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut korvaukset.

Liitteet
Liitteet A, B ja C ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

13 artikla
Sopimuksen muuttaminen ja irtisanominen
1.
Tämä sopimus tehdään kuudensien puiteohjelmien (EY ja
Euratom) voimassaolon ajaksi.

— Väliaikaisen soveltamisen aikana käynnistettyjä hankkeita ja
toimintaa, jotka ovat käynnissä edellä mainitun ilmoituksen
antamisajankohtana,
jatketaan
tässä
sopimuksessa
määrättyjen edellytysten mukaisesti, kunnes ne saadaan
päätökseen.

Tämä sopimus laaditaan englannin, espanjan, hollannin, italian,
kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja
tanskan kielellä kahtena kappaleena, jonka jokainen teksti on
yhtä todistusvoimainen.
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Hecho en Bruselas, el dieciséis de enero de dos mil cuatro.
Udfærdiget i Bruxelles den sekstende januar to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am sechzehnten Januar zweitausendundvier.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαέξι Ιανουαρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the sixteenth day of January in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le seize janvier deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì sedici gennaio duemilaquattro.
Gedaan te Brussel, de zestiende januari tweeduizendvier.
Feito em Bruxelas, em dezasseis de Janeiro de dois mil e quatro.
Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä tammikuuta vuonna kakstituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den sextonde januari tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Euroopan atomienergiayhteisön puolesta
För Europeiska atomenergigemenskapen
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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
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LIITE A
TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET
I

SOVELTAMISALA

Tässä sopimuksessa ’teollis- ja tekijänoikeuksilla’ tarkoitetaan maailman henkisen omaisuuden järjestön perustamisesta
Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn yleissopimuksen 2 artiklassa tarkoitettua henkistä omaisuutta.
Tässä sopimuksessa ’tulosaineistolla’ tarkoitetaan tuloksia tiedot mukaan luettuina riippumatta siitä, voidaanko ne
suojata, sekä tekijänoikeutta ja kyseisiin tietoihin liittyviä oikeuksia, jotka johtuvat patentin, mallioikeuden, kasvinjalostajanoikeuden, niitä täydentävää suojaa koskevan todistuksen tai muun vastaavan suojan hakemisesta tai myöntämisestä.

II OSAPUOLTEN OIKEUSSUBJEKTIEN TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET
1. Kumpikin osapuoli varmistaa, että tähän sopimukseen perustuviin toimiin osallistuvien toisen osapuolen oikeussubjektien teollis- ja tekijänoikeudet ja muut osallistumisen yhteydessä syntyvät oikeudet ja velvoitteet ovat osapuoliin
sovellettavien kansainvälisten yleissopimusten mukaisia, mukaan luettuina TRIPS-sopimus (Maailman kauppajärjestön
hallinnoima teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus), Bernin yleissopimus
(Pariisin asiakirja 1971) ja Pariisin yleissopimus (Tukholman asiakirja 1967).
2. Kuudensien puiteohjelmien (EY ja Euratom) epäsuoriin toimiin osallistuvilla Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla on asetuksessa N:o 2321/2002/EY ja asetuksessa (Euratom) N:o 2322/2002 säädetyt ja Euroopan yhteisön
kanssa vastaavasti tehdyssä sopimuksessa mainitut teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät oikeudet ja velvoitteet 1
kohdan mukaisesti.
Silloin kun Sveitsi osallistuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla toteutettaviin EY:n
kuudennen puiteohjelman epäsuoriin toimiin, sillä on samat asianomaisessa Euroopan parlamentin ja neuvoston
päätöksessä ja Euroopan yhteisön kanssa tehdyssä sopimuksessa mainitut teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät
oikeudet ja velvoitteet kuin toimiin osallistuvilla jäsenvaltioilla, 1 kohdan mukaisesti.
3. Sveitsiläisiin tutkimusohjelmiin tai -hankkeisiin osallistuvilla Euroopan unionin jäsenvaltioon sijoittautuneilla oikeussubjekteilla on samat teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät oikeudet ja velvoitteet kuin kyseisiin tutkimusohjelmiin tai
-hankkeisiin osallistuvilla Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla, 1 kohdan mukaisesti.

III OSAPUOLTEN TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET
1. Jolleivät osapuolet erityisesti muuta sovi, tämän sopimuksen 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa toimissa syntyneeseen tulosaineistoon sovelletaan seuraavia sääntöjä:
a) Tulosaineiston tuottaneella osapuolella on omistusoikeus siihen. Jos osapuolten osuutta työstä ei voida määrittää,
niillä on yhteinen omistusoikeus kyseiseen tulosaineistoon.
b) Kyseisen tulosaineiston omistava osapuoli myöntää sen käyttöoikeudet toiselle osapuolelle tämän sopimuksen 2
artiklan 4 kohdassa tarkoitettua toimintaa varten. Tulosaineiston käyttöoikeuksista ei peritä rojaltia.
2. Jolleivät osapuolet erityisesti muuta sovi, osapuolten tieteellisiin kirjallisiin teoksiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:
a) Jos osapuoli julkaisee tähän sopimukseen perustuvan toiminnan tuloksena saatuja tieteellisiä ja teknisiä tietoja ja
tuloksia lehdissä, artikkeleissa, raporteissa ja kirjoissa, mukaan luettuina kuvatallenteet ja ohjelmistot, toiselle
osapuolelle on myönnettävä maailmanlaajuinen mutta ei yksinomainen, peruuttamaton ja tekijänpalkkioista
vapautettu lupa kääntää, jäljentää, mukauttaa, välittää sekä levittää julkisesti kyseisiä teoksia.
b) Kaikissa tekijänoikeuden piiriin kuuluvien teosten kappaleissa, joita tämän osan määräykset koskevat ja jotka on
tarkoitettu julkiseen levitykseen, on oltava teoksen tekijän nimi tai tekijöiden nimet, jollei tekijä nimenomaisesti
sitä kiellä. Lisäksi niissä on oltava osapuolten yhdessä antamaa tukea koskeva selvä maininta.
3. Jolleivät osapuolet erityisesti muuta sovi, osapuolten julkistamattomaksi tarkoitettuun tietoon sovelletaan seuraavia
sääntöjä:
a) Jommankumman osapuolen toimittaessa toiselle osapuolelle tähän sopimukseen perustuvaan toimintaan liittyviä
tietoja, sen on yksilöitävä tiedot, jotka se haluaa pitää julkistamattomina.
b) Julkistamattomat tiedot vastaanottava osapuoli voi omalla vastuullaan toimittaa ne valtuuttamilleen elimille tai
henkilöille tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä erityistarkoituksia varten.
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c) Vastaanottava osapuoli voi levittää julkistamattomaksi tarkoitettua tietoa laajemmin kuin b alakohdassa sallitaan,
jos se on saanut siihen ennakolta suostumuksen tietoa toimittavalta osapuolelta. Osapuolet vahvistavat yhteistyössä menettelyt, joita sovelletaan hankittaessa kirjallinen suostumus tällaista laajempaa levitystä varten, ja
kumpikin osapuoli antaa tällaisen suostumuksen omien sisäisten toimintaperiaatteidensa, määräystensä ja
lainsäädäntönsä sallimissa rajoissa.
d) Asiakirjoihin perustumatonta julkistamatonta tai muuten luottamuksellista tietoa, jonka osapuolten edustajat
saavat tämän sopimuksen perusteella järjestetyissä seminaareissa ja muissa kokouksissa, sekä tietoa, jonka ne
saavat henkilöstön tehtäviin osoittamisen, tilojen ja laitteistojen käytön tai epäsuorien toimien myötä, on käsiteltävä luottamuksellisena, kun tällaisen julkistamattomaksi tarkoitetun tai muuten luottamuksellisen taikka salassa
pidettävän tiedon vastaanottajalle on ennen tiedon välittämistä ilmoitettu sen luottamuksellisesta luonteesta a
alakohdan mukaisesti.
e) Kumpikin osapuoli pyrkii varmistamaan, että sen a alakohdan ja 3 kohdan b alakohdan mukaisesti saama julkistamattomaksi tarkoitettu tieto suojataan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti. Jos osapuoli havaitsee, että se
on kykenemätön tai että sen on aiheellista epäillä olevansa myöhemmin kykenemätön noudattamaan 3 kohdan a
alakohdassa ja b alakohdassa olevia tietojen levityksen kieltämistä koskevia määräyksiä, sen on ilmoitettava tästä
välittömästi toiselle osapuolelle. Osapuolet neuvottelevat tämän jälkeen sopivasta toimintatavasta.
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LIITE B
SVEITSIN RAHOITUSOSUUTTA KOSKEVAT RAHOITUSSÄÄNNÖT, JOITA TARKOITETAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN 5 ARTIKLASSA
I

RAHOITUSOSUUDEN MÄÄRITTÄMINEN

1. Komissio toimittaa Sveitsille mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen kunkin vuoden syyskuun 1 päivää
seuraavat tiedot sekä tarvittavat asiakirjat:
a) Euroopan unionin alustavan talousarvioesityksen menotaulukossa molempiin puiteohjelmiin varatut maksusitoumusmäärärahat;
b) alustavan talousarvioesityksen perusteella arvioidut rahoitusosuudet, jotka vastaavat Sveitsin osallistumista
molempiin puiteohjelmiin.
Komission yksiköt ilmoittavat kuitenkin sisäisten talousarviomenettelyjen helpottamiseksi vastaavat ohjeelliset
luvut viimeistään kunkin vuoden toukokuun 30 päivänä.
2. Komissio ilmoittaa Sveitsille edellä mainitut Sveitsin osuutta menotaulukossa vastaavat määrät heti, kun yleinen
talousarvio on lopullisesti hyväksytty.
II MAKSUMENETTELYT
1. Komissio esittää viimeistään kunkin varainhoitovuoden 15 päivänä kesäkuuta ja 15 päivänä marraskuuta Sveitsille
rahoituspyynnön, joka vastaa sen tämän sopimuksen mukaista rahoitusosuutta. Näissä pyynnöissä edellytetään, että
Sveitsi maksaa rahoitusosuudestaan
— kuusi kahdestoistaosaa viimeistään 20 päivänä heinäkuuta, ja
— kuusi kahdestoistaosaa viimeistään 15 päivänä joulukuuta.
Molempien puiteohjelmien viimeisen vuoden aikana Sveitsin rahoitusosuus on kuitenkin maksettava kokonaisuudessaan viimeistään 20 päivänä heinäkuuta.
2. Sveitsin rahoitusosuus ilmaistaan ja maksetaan euroina.
3. Sveitsi suorittaa tämän sopimuksen mukaisen rahoitusosuutensa 1 kohdassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Maksun
viivästymisestä maksetaan korkoa, joka vastaa Teleraten sivulla 248 esitettyä pankkien välistä yhden kuukauden
korkoa (EURIBOR). Korkoa korotetaan 1,5 prosenttia kultakin viivästyskuukaudelta. Korotettua tasoa sovelletaan
koko viivästyskauteen. Korkoa peritään kuitenkin vasta, jos rahoitusosuus maksetaan yli kolmekymmentä päivää 1
kohdassa mainittujen maksupäivämäärien jälkeen.
4. Komissio korvaa sveitsiläisten edustajien ja asiantuntijoiden matkakustannukset, jotka aiheutuvat osallistumisesta
tutkimuskomiteoiden työhön ja molempien puiteohjelmien täytäntöönpanoon samoin perustein ja samoja voimassa
olevia menettelyjä noudattaen kuin se korvaa yhteisöjen jäsenvaltioiden edustajien ja asiantuntijoiden kustannukset.
III TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNNÖT
1. Tämän sopimuksen 5 artiklan mukainen molempiin puiteohjelmiin liittyvä Sveitsin rahoitusosuus pysyy tavallisesti
muuttumattomana kulloisenkin varainhoitovuoden ajan.
2. Komissio pyrkii kunkin varainhoitovuoden (n) tilinpäätöksen yhteydessä tulos- ja menotilejä vahvistettaessa tasaamaan Sveitsin osuuden tilejä ottamalla huomioon varainhoitovuoden aikana siirtojen, peruutusten, määrärahasiirtojen tai korjaavien ja täydentävien talousarvioiden muodossa tapahtuneet muutokset. Tilit tasataan vuoden n + 1
ensimmäisen maksun yhteydessä. Tilit on kuitenkin tasattava lopullisesti viimeistään molempien puiteohjelmien
päättymistä seuraavan neljännen vuoden heinäkuussa.
Sveitsin suorittamat maksut hyvitetään yhteisöjen ohjelmiin budjettisaatavina, jotka osoitetaan asianomaisiin budjettikohtiin Euroopan unionin yleisen talousarvion tulotaulukossa.
IV TIEDOTUS
1. Edeltävään varainhoitovuoteen (n) liittyvät molempien puiteohjelmien määrärahalaskelmat laaditaan ja toimitetaan
tiedoksi Sveitsille viimeistään kunkin varainhoitovuoden (n+1) toukokuun 31 päivänä komission tulos- ja menotilin
muodossa.
2. Komissio ilmoittaa Sveitsille kaikki muut molempien puiteohjelmien täytäntöönpanoon liittyvät yleiset rahoitustiedot, jotka annetaan puiteohjelmiin assosioituneiden valtioiden käyttöön.
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LIITE C
TÄSSÄ SOPIMUKSESSA TARKOITETTUJEN YHTEISÖN OHJELMIEN SVEITSILÄISIÄ OSANOTTAJIA KOSKEVA VARAINHOIDON VALVONTA
I

SUORA VIESTINTÄ

Komissio on suoraan yhteydessä Sveitsiin sijoittautuneisiin kuudensien puiteohjelmien (EY ja Euratom) osanottajiin ja
niiden alihankkijoihin. Nämä voivat toimittaa suoraan komissiolle asiaan liittyvät tiedot ja kaiken aineiston, jotka ne ovat
velvollisia toimittamaan niiden välineiden, joihin tässä sopimuksessa viitataan, sekä niitä sovellettaessa tehtyjen sopimusten perusteella.

II

TARKASTUKSET

1.

Neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1) ja komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (2)
sekä muiden tässä sopimuksessa tarkoitettujen määräysten mukaisesti sopimuksissa, jotka tehdään Sveitsiin sijoittautuneiden ohjelman osanottajien kanssa, voidaan määrätä, että komission virkailijat tai muut komission valtuuttamat
henkilöt voivat suorittaa kyseisten osanottajien tai niiden alihankkijoiden toimitiloissa tieteellisiä, rahoitukseen liittyviä, teknisiä tai muita tarkastuksia.

2.

Tarkastusten suorittamiseksi komission virkailijoilla ja muilla sen valtuuttamilla henkilöillä on oltava asianmukaiset
mahdollisuudet tutustua paikkoihin, töihin ja asiakirjoihin sekä kaikkiin, myös sähköisessä muodossa oleviin,
tietoihin. Tämä oikeus toistetaan selvästi tutkimussopimuksissa, jotka tehdään tässä sopimuksessa tarkoitettuja välineitä sovellettaessa.

3.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on samat oikeudet kuin komissiolla.

4.

Tarkastukset voidaan tehdä kuudensien puiteohjelmien (EY ja Euratom) tai tämän sopimuksen voimassaolon
päätyttyä asianomaisissa tutkimussopimuksissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

5.

Sveitsin valtiontalouden tarkastusvirastolle (Contrôle fédéral des finances) ilmoitetaan ennakolta Sveitsissä suoritettavista tarkastuksista. Ilmoittaminen ei kuitenkaan ole laissa säädetty edellytys tarkastusten suorittamiselle.

III

PAIKALLA SUORITETTAVAT TARKASTUKSET

1.

Tämän sopimuksen yhteydessä komissiolla (Euroopan petostentorjuntavirasto, OLAF) on valtuudet suorittaa Sveitsissä paikalla tarkastuksia ja todentamisia neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2185/96 (3)mukaisesti.

2.

Komissio valmistelee ja johtaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset yhdessä Sveitsin valtiontalouden tarkastusviraston tai muiden sen nimeämien Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joille on ilmoitettava mahdollisimman pian tarkastusten ja todentamisten aihe, tavoite ja oikeusperusta, jotta tarkastukseen voidaan antaa kaikki
tarvittava apu. Tätä varten Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten toimihenkilöt voivat osallistua paikalla tehtäviin
tarkastuksiin ja todentamisiin.

3.

Jos asiasta vastaavat Sveitsin viranomaiset niin toivovat, ne voivat suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset yhdessä komission kanssa.

4.

Jos kuudensien puiteohjelmien (EY ja Euratom) osanottajat vastustavat paikalla suoritettavaa tarkastusta tai todentamista, Sveitsin viranomaisten on tarjottava kansallisten säännöstensä mukaisesti komission tarkastajille tarpeellinen
apu, jotta he voivat suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset.

5.

Komissio ilmoittaa mahdollisimman pian Sveitsin valtiontalouden tarkastusvirastolle kaikki väärinkäytöksiä koskevat
tosiseikat ja epäilyt, jotka ovat tulleet sen tietoon suoritettaessa paikalla tarkastusta tai todentamista. Komission on
aina ilmoitettava edellä tarkoitetulle viranomaiselle tarkastusten ja todentamisten tulokset.

IV

TIEDOTUS JA KUULEMISET

1.

Tämän liitteen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi Sveitsin ja yhteisön toimivaltaiset viranomaiset
vaihtavat tietoja säännöllisesti ja järjestävät kuulemisia jommankumman niin pyytäessä.

2.

Sveitsin toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat komissiolle viipymättä kaikista tietoonsa saamista seikoista, jotka
antavat aihetta epäillä, että tässä sopimuksessa tarkoitettuja asiakirjoja sovellettaessa tehtyjen sopimusten tekemiseen
ja täytäntöönpanoon liittyy väärinkäytöksiä.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.
(3) EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.
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LUOTTAMUKSELLISUUS

Kaikki tämän liitteen nojalla toimitetut ja saadut tiedot, niiden muodosta riippumatta, kuuluvat ammattisalaisuuden
piiriin ja niillä on sama tietosuoja, joka vastaaville tiedoille on säädetty Sveitsin lainsäädännössä ja yhteisön toimielimiin
sovellettavissa vastaavissa säännöksissä. Kyseisiä tietoja saa ilmaista vain niille henkilöille, joiden on ne tehtäviensä vuoksi
tunnettava yhteisön toimielimissä, jäsenvaltioissa tai Sveitsissä, ja niitä saa käyttää vain osapuolten taloudellisten etujen
tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi.
VI

HALLINNOLLISET TOIMENPITEET JA SEURAAMUKSET

Sveitsin rikoslain soveltamista estämättä komissio voi määrätä käyttöön hallinnollisia toimenpiteitä ja seuraamuksia
asetusten (EY, Euratom) N:o 1605/2002 ja (EY, Euratom) N:o 2342/2002 sekä Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen
suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (1) mukaisesti.
VII PERINTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Komission tämän sopimuksen yhteydessä tekemät, kuudenteen puiteohjelmaan (EY) liittyvät päätökset, jotka koskevat
jonkin muun subjektin kuin valtion maksuvelvoitetta, ovat Sveitsissä täytäntöönpanokelpoisia. Täytäntöönpanomääräyksen antaa Sveitsin hallituksen nimeämä ja komissiolle ilmoittama viranomainen, joka Euroopan tilintarkastustuomioistuin ainoastaan määräyksen oikeellisuuden. Täytäntöönpanoon sovelletaan Sveitsin menettelysääntöjä. Täytäntöönpanomääräyksen muodostavan päätöksen lainvoimaisuutta valvoo Euroopan yhteisöjen tuomioistuin.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen jostakin kuudensiin puiteohjelmiin (EY ja Euratom) liittyvästä tutkimussopimuksesta välityslausekkeen nojalla antamat tuomiot ovat täytäntöönpanokelpoisia samoilla ehdoilla.

(1) EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.
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OIKAISUJA
Oikaistaan neuvoston direktiivi 88/344/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1988, elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettäviä uuttamisliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä
(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, 24. kesäkuuta 1988, suomenkielinen erityispainos, alue 13, nide 17)
Sivulla 67, 2 artiklan 4 kohdassa:
korvataan: ”4.
Elintarvikkeiden ja niiden ainesosien valmistamiseen käytettäviksi uuttamisliuottimiksi sallitaan vesi,
johon saadaan lisätä happamuuden säätöaineita, muut sellaiset elintarvikkeet, joilla on liuotinominaisuuksia
sekä etanoli.”
seuraavasti: ”4.
Elintarvikkeiden ja niiden ainesosien valmistamiseen käytettäviksi uuttamisliuottimiksi sallitaan vesi,
johon saadaan lisätä happamuuden säätöaineita, ja muut sellaiset elintarvikkeet, joilla on liuotinominaisuuksia.”
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