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(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY, EURATOM) N:o 401/2004,
annettu 23 päivänä helmikuuta 2004,
Kyproksen, Tšekin tasavallan, Viron, Unkarin, Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Slovakian ja Slovenian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi käyttöön otettavista Euroopan yhteisöjen virkamiesten
palvelukseen ottamista koskevista väliaikaisista erityistoimenpiteistä
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(4)

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 283 artiklan,

Tulevan laajentumisen poikkeuksellisen mittavuuden
vuoksi tämä asetus olisi annettava ennen liittymispäivää,
jotta kaikki valmistelevat toimenpiteet voidaan toteuttaa
sen varmistamiseksi, että palvelukseen otto voi käynnistyä mahdollisimman nopeasti liittymisen jälkeen,

ottaa huomioon henkilöstösääntökomitean lausunnon jälkeen
annetun komission ehdotuksen,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
1

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( ),
ottaa huomioon
lausunnon (2),

Euroopan

yhteisöjen

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

1 artikla

tuomioistuimen

Kyproksen, Tšekin tasavallan, Viron, Unkarin, Latvian,
Liettuan, Maltan, Puolan, Slovakian ja Slovenian piakkoin
tapahtuvan liittymisen vuoksi olisi toteutettava väliaikaisia erityistoimenpiteitä Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavista henkilöstösäännöistä, jäljempänä
’henkilöstösäännöt’, poikkeamiseksi.

(2)

Liittyvien maiden ja kyseeseen tulevien henkilöiden
lukumäärän vuoksi näiden toimenpiteiden olisi niiden
väliaikaisuudesta huolimatta oltava voimassa merkittävän
ajan. Kausi, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2010,
näyttää tätä varten tarkoituksenmukaiselta.

(3)

Poikkeuksellisen tilanteen ja ennakoitujen yleisten
tarpeiden vuoksi olisi järjestettävä myös kilpailuja sellaisten virkamiesten palvelukseen ottamiseksi, joiden
pääkielenä on jokin nykyisistä yhdestätoista kielestä.
Täten varmistetaan, että noudatetaan henkilöstösääntöjen
27 artiklassa säädettyjä periaatteita, myös sitä, jonka
mukaan palvelukseen on otettava virkamiehiä maantieteellisesti mahdollisimman laajalta alueelta.

1. Poiketen siitä, mitä henkilöstösääntöjen 4 artiklan toisessa
ja kolmannessa kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 27 artiklan
kolmannessa kohdassa ja 29 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetään, Kyproksen, Tšekin tasavallan, Viron, Unkarin,
Latvian, Liettuan, Maltan, Puolan, Slovakian ja Slovenian liittymispäivästä alkaen 31 päivään joulukuuta 2010 saakka avoimet
toimet voidaan täyttää nimittämällä niihin näiden maiden
kansalaisia tätä varten varattujen toimien lukumäärän puitteissa
ja talousarviota koskevat päätökset huomioon ottaen.
2.

Nimityksistä päätetään:

a) kaikkien palkkaluokkien osalta liittymispäivän jälkeen;
b) palkkaluokkia A 1 ja A 2 lukuun ottamatta
henkilöstösääntöjen liitteessä III säädettyjen edellytysten
mukaisesti tutkintotodistusten ja kokeiden perusteella järjestettyjen kilpailujen jälkeen.

2 artikla

(1) Lausunto annettu 18. marraskuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) Lausunto annettu 18. heinäkuuta 2003.
(3) Lausunto annettu 29. heinäkuuta 2003 (EUVL C 224, 19.9.2003,
s. 11).

31 päivään joulukuuta 2010 saakka järjestetään myös yleisiä
kilpailuja sellaisten virkamiesten ottamiseksi palvelukseen,
joiden pääkielenä on jokin nykyisistä yhdestätoista virallisesta
kielestä. Nämä kilpailut koskevat kaikkia näitä kieliä samanaikaisesti.

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena 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 helmikuuta 2004.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
B. COWEN
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 402/2004,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 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), 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 maaliskuuta 2004.

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

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1947/2002 (EYVL L 299,
1.11.2002, s. 17).
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4 päivänä maaliskuuta
2004 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi ( )

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
204
212
999

104,6
52,1
115,9
90,9

0707 00 05

052
068
204
999

149,9
106,2
38,0
98,0

0709 90 70

052
204
628
999

109,4
55,1
136,0
100,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

71,7
46,3
55,7
44,4
65,0
65,7
58,1

0805 50 10

052
400
600
999

50,0
36,4
57,6
48,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
388
400
404
508
512
524
528
720
999

60,0
36,5
118,8
109,8
96,9
70,3
93,9
82,4
90,6
75,2
83,4

0808 20 50

060
388
400
508
512
528
720
999

64,4
76,0
84,3
69,3
59,5
73,9
49,4
68,1

1

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EYVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 403/2004,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004,
melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

markkinoista. Tarjoushinnat, joiden ei voida katsoa edustavan markkinoiden todellista suuntausta, on myös
hylättävä.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
(5)

Jotta melassin vakiolaatua koskevat tiedot olisivat verrattavissa, tarjotun melassin laadun huomioon ottaen
hintoja on laskettava tai nostettava asetuksen (ETY) N:o
785/68 6 artiklan soveltamisesta saatujen tulosten
mukaisesti.

(6)

Edustava hinta voidaan jättää rajoitetuksi ajaksi poikkeuksellisesti muuttamatta, jos edellisessä edustavan
hinnan laskennassa perustana käytetty tarjoushinta ei ole
tullut komission tietoon ja jos saatavissa olevat tarjoushinnat, joiden ei voida katsoa edustavan markkinoiden
todellista suuntausta, aiheuttaisivat edustaviin hintoihin
äkillisiä ja huomattavia muutoksia.

(7)

Jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava
hinta eroavat toisistaan, tuonnille olisi vahvistettava
lisätulli asetuksen (EY) N:o 1422/95 3 artiklassa tarkoitetuin edellytyksin. Jos tuontitullien kantaminen keskeytetään asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti,
näille tulleille olisi vahvistettava tietyt määrät.

(8)

Näiden säännösten soveltamisesta seuraa, että kyseisten
tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen
mukaisesti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1),
ottaa huomioon melassin tuontia koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä sokerialalle ja asetuksen (ETY) N:o 785/68 muuttamisesta 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1422/95 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2
kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1422/95 säädetään, että melassin
cif-tuontihinta, jäljempänä ’edustava hinta’, vahvistetaan
komission asetuksen (ETY) N:o 785/68 (3) mukaisesti.
Kyseinen hinta on vahvistettu edellä mainitun asetuksen
1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)

Melassin edustava hinta lasketaan yhteisön rajanylityspaikalla, joka on tässä tapauksessa Amsterdam. Tämän
hinnan laskennan on perustuttava maailmanmarkkinoiden edullisimpiin ostomahdollisuuksiin, jotka
määritellään vakiolaadun poikkeamiin mukautettujen
pörssikurssien tai markkinahintojen perusteella. Melassin
vakiolaatu määritetään asetuksessa (ETY) N:o 785/68.

(3)

(4)

Maailmanmarkkinoiden
edullisimpia
ostomahdollisuuksia määritettäessä on otettava huomioon kaikki
tiedot, jotka koskevat maailmanmarkkinoilla tehtyjä
tarjouksia, tärkeiden kolmansien maiden markkinoiden
hintoja ja kansainvälisessä kaupassa tehtyjä myyntitoimia, joista komissio on saanut tiedon joko jäsenvaltion tai omien kanaviensa kautta. Asetuksen (ETY) N:o
785/68 7 artiklan mukaisesti tämä määritys voi perustua
usean hinnan keskiarvoon siinä tapauksessa, että tämän
keskiarvon katsotaan edustavan markkinoiden todellista
suuntausta.
Tietoja ei oteta huomioon silloin, kun tavara ei ole
virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista, tai silloin,
kun tarjouksessa ilmoitettu hinta koskee ainoastaan
pientä määrää, joka ei anna edustavaa käsitystä

(1) EYVL 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EYVL L 6,
10.1.2004, s. 16).
(2) EYVL L 141, 24.6.1995, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 79/2003 (EYVL L 13, 18.1.2003, s. 4).
(3) EYVL L 145, 27.6.1968, s. 12.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1422/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit liitteen mukaisesti.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2004.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

LIITE
melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 4 päivänä
maaliskuuta 2004 annettuun komission asetukseen
(EUR)
Edustava hinta 100
nettokilogrammalta kyseistä
tuotetta

Lisätulli 100 nettokilogrammalta
kyseistä tuotetta

Tuontitulli 100 nettokilogrammalta
kyseistä tuotetta sillä perusteella
että tullien kantaminen
keskeytetään asetuksen (EY) N:o
1422/95 5 artiklan mukaisesti (2)

1703 10 00 (1)

6,26

0,26

—

1703 90 00 (1)

9,06

—

0

CN-koodi

(1) Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.
(2) Tämä määrä korvaa, asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tuotteille vahvistetun yhteisen tullitariffin tullin.

5.3.2004

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 67/7

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 404/2004,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004,
sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(7)

Vuoden 2001 alusta tapahtunut Länsi-Balkanin maista
peräisin olevan etuuskohteluun oikeutetun sokerin
tuonnin sekä kyseisiin maihin suuntautuvan yhteisön
sokerin viennin merkittävä ja nopea kasvu näyttää hyvin
keinotekoiselta.

(8)

Jotta vältettäisiin vientitukea saaneiden sokerialan tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, on syytä olla vahvistamatta Länsi-Balkanin
maille vientitukea tässä asetuksessa tarkoitetuille tuotteille.

(9)

Toisaalta yhteisön ja toisaalta Tšekin tasavallan, Viron,
Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan,
Slovenian ja Slovakian (jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’)
väliseen kauppaan sovelletaan joidenkin sokerialan tuotteiden osalta edelleen tuontitulleja ja vientitukia, ja vientituet ovat huomattavasti suurempia kuin tuontitullit.
Koska mainitut maat liittyvät yhteisöön 1 päivänä toukokuuta 2004, tuontitullien ja kyseisille tuotteille myönnettyjen vientitukien välinen huomattava ero voi johtaa
keinottelutarkoituksessa tehtäviin siirtoihin.

(10)

Jotta vältettäisiin vientitukea saaneiden sokerialan tuotteiden jälleentuonnista yhteisöön aiheutuvat väärinkäytökset, on syytä olla vahvistamatta uusille jäsenvaltioille maksuja tai tukea tässä asetuksessa tarkoitetuille
tuotteille.

(11)

Kun otetaan huomioon nämä tekijät ja sokerialan
nykyinen markkinatilanne ja erityisesti sokerin noteeraukset tai hinta yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla, on
syytä vahvistaa tuki soveltuvien määrien mukaiseksi.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen
alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden
noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön
hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 mukaan denaturoimattoman ja sellaisenaan viedyn valkoisen sokerin ja raakasokerin tukea vahvistettaessa on otettava huomioon
yhteisön ja maailman sokerimarkkinoiden tilanne ja
erityisesti mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitetut
hinnat ja kustannukset. Saman artiklan mukaisesti olisi
myös otettava huomioon suunniteltuun vientiin liittyvät
taloudelliset näkökohdat.

(3)

Raakasokerin tuki on vahvistettava vakiolaadulle. Vakiolaatu määritellään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa II kohdassa. Kyseinen tuki vahvistetaan
lisäksi kyseisen asetuksen 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kandisokeri määritellään sokerialan vientitukien
myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä 7 päivänä syyskuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2135/95 (2). Tällä tavalla
laskettua tuen määrää on lisättyjä maku- tai väriaineita
sisältäviin sokereihin sovellettava niiden sakkaroosipitoisuuden perusteella, ja sen vuoksi tuki on vahvistettava
tämän pitoisuuden yhtä prosenttia kohden.

(4)

Erityistapauksissa tuen määrä voidaan vahvistaa luonteeltaan tästä poikkeavilla säännöksillä.

(5)

Tuki on vahvistettava joka toinen viikko. Tukea voidaan
muuttaa muuna aikana.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 5 kohdan
ensimmäisen alakohdan mukaan maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat
edellyttää mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen
tuotteiden tuen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EYVL L 6,
10.1.2004, s. 16).
2
( ) EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä esitettyjen
määrien mukaisiksi.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2004.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE
5 PÄIVÄSTÄ MAALISKUUTA 2004 SOVELLETTAVAT SELLAISENAAN VIETÄVIEN VALKOISEN SOKERIN
JA RAAKASOKERIN VIENTITUET
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukimäärä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

45,19 (1)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

43,99 (1)

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

45,19 (1)

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

43,99 (1)

1701 91 00 9000

S00

euroa / 1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,4913

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

49,13

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

47,83

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

47,83

1701 99 90 9100

S00

euroa / 1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,4913

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987,
s. 1).
Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 1779/2002 (EYVL L 269, 5.10.2002, s. 6).
Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:
S00: Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin
yhteisön ulkopuolelle) lukuun ottamatta Albaniaa, Kroatiaa, Bosniaa ja Hertsegovinaa, Serbiaa ja Montenegroa (mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244) sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Tšekin tasavaltaa, Viroa,
Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Unkaria, Maltaa, Puolaa, Sloveniaa ja Slovakiaa, paitsi muihin neuvoston asetuksen (EY) N:o
2201/96 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sisältyvä sokeri (EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29).
(1) Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuottoaste on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin tuottoaste poikkeaa 92 prosentista,
vientituen määrä lasketaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 405/2004,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004,
tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1290/2003 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 22.
osittaista tarjouskilpailua varten
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Tarjousten tarkastelun jälkeen olisi 22. tarjouskilpailusta
annettava 1 artiklassa tarkoitetut säännökset.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 2003/2004 18 päivänä
heinäkuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1290/2003 (2), nojalla tämän sokerin tiettyihin kolmansiin maihin vientiä varten järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.
Asetuksen (EY) N:o 1290/2003 9 artiklan 1 kohdan
säännösten mukaan kyseistä osittaista tarjouskilpailua
varten vahvistetaan tarvittaessa vientituen enimmäismäärä, ottaen erityisesti huomioon yhteisön ja maailmanmarkkinoiden sokerin markkinatilanne ja sen
odotettavissa oleva kehitys.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen (EY) N:o
1290/2003 nojalla järjestetyssä tiettyihin kolmansiin maihin
vietävän valkoisen sokerin 22. tarjouskilpailussa 50,966 EUR/
100 kg.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 39/2004 (EYVL L 6,
10.1.2004, s. 16).
2
( ) EUVL L 181, 19.7.2003, s. 7.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 406/2004,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004,
eräiden oliiviöljyalaa koskevien asetusten mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen johdosta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan,
Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan,
Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Useisiin oliiviöljyalaa koskeviin komission asetuksiin on
tehtävä eräitä teknisiä mukautuksia Tšekin, Viron,
Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan,
Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen
johdosta.
Oliiviöljyalan vientitodistusjärjestelmän soveltamista
koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 30
päivänä lokakuuta 1995 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2543/95 (1) 4 artiklassa on mainintoja kaikkien
jäsenvaltioiden kielillä. Uusien jäsenvaltioiden kielitoisintojen olisi sisällyttävä kyseisiin säännöksiin.
Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tuontia koskevista
yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä sekä asetusten
(EY) N:o 1476/95 ja (EY) N:o 1291/2000 tietyistä
säännöksistä poikkeamisesta 15 päivänä helmikuuta
2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 312/
2001 (2) 3 artiklan 2 kohdassa on mainintoja kaikkien
jäsenvaltioiden kielillä. Uusien jäsenvaltioiden kielitoisintojen olisi sisällyttävä kyseisiin säännöksiin.
Oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista 13
päivänä kesäkuuta 2002 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 1019/2002 (3) 9 artiklan 1 kohdan toisessa
alakohdassa vahvistetaan, että jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle mainitun asetuksen noudattamiseksi
tarvittavat toimenpiteet, seuraamusjärjestelmää koskevat
toimenpiteet mukaan luettuina, viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2002. Jotta uudet jäsenvaltiot voivat täyttää
tämän velvollisuuden, on syytä säätää kyseisiä jäsenvaltioita varten niiden liittymisen jälkeinen päivämäärä.
Tämän vuoksi asetukset (EY) N:o 2543/95, (EY) N:o
312/2001 ja (EY) N:o 1019/2002 on syytä muuttaa,

(1) EYVL L 260, 31.10.1995, s. 33. Asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2731/2000 (EYVL L 316,
15.12.2000, s. 42).
(2) EYVL L 46, 16.2.2001, s. 3.
(3) EYVL L 155, 14.6.2002, s. 27. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1176/2003 (EUVL L 164,
2.7.2003, s. 12).

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 2543/95 4 artiklan toinen
alakohta seuraavasti:
”Todistuksen kohdassa 22 on oltava ainakin yksi seuraavista maininnoista:
— Restitución valida por … toneladas (cantidad por la que
se expida en certificado)
— Náhrada platná pro … tun (množství, pro něž je vydána
licence).
— Restitutionen omfatter … tons (den mængde, licensen
vedrører).
— Erstattung gültig für … Tonnen (Menge, für welche die
Lizenz ausgestellt wurde)
— Toetust makstakse … tonni puhul (kogus, mille kohta
on litsents välja antud).
— Επιστροφή ισχύουσα για … τόνους (ποσότητα για την
οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)
— Refund valid for … tons (quantity for which the licence
is issued)
— Restitution valide pour … tonnes
laquelle le certificat est délivré)

(quantité

pour

— Restituzione valida per … t (quantitativo per il quale il
titolo è stato rilasciato)
— Kompensācija paredzēta … t (daudzums, attiecı̄bā uz ko
ir izsniegta atļauja)
— Gra˛žinamoji išmoka taikoma … tonoms (kiekis, kuriam
išduota licencija)
— A visszatérítés … tonnára érvényes (az a mennyiség,
amelyre az engedélyt kiállították)
— Rifużjoni valida għal … tunnellata (kwantità li għaliha
ġie maħruġ iċ-ċertifikat)
— Restitutie geldig voor … ton (hoeveelheid waarvoor het
certificaat wordt afgegeven)
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— Refundacja ważna dla … ton (ilość, dla której pozwolenie zostało wydane)

— Ar Padomes Lēmumu 2000/822/EK noteiktais muitas
nodoklis

— Restituição válida para … toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

— Muito mokestis nustatytas Tarybos sprendime 2000/
822/EB

— Náhrada platná pre … ton (množstvo, na ktoré sa povolenie vydáva)

— A vámokat a 2000/822/EK tanácsi határozat rögzítette.

— Nadomestilo veljavno za … ton (količina, za katero je
bilo izdano dovoljenje)
— Tuki on voimassa … tonnille (määrä, jolle todistus on
myönnetty)
— Ger rätt till exportbidrag för … ton (den kvantitet för
vilken licensen utfärdats).”

— Dazju stabbilit mid-Deċiżjoni tal-Kunsill nru. 2000/
822/EC
— Bij Besluit 2000/822/EG van de Raad vastgesteld
douanerecht
— Cło ustalone decyzja˛ Rady 2000/822/WE
— Direito aduaneiro fixado pela Decisão 2000/822/CE do
Conselho

2 artikla

— Clo stanovené rozhodnutím Rady 2000/822/ES

Korvataan asetuksen (EY) N:o 312/2001 3 artiklan 2 kohta
seuraavasti:

— Carina, določena s Sklepom Sveta 2000/822/ES

”2.
Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuontitodistusten 20 kohdassa on oltava yksi seuraavista maininnoista:
— Derechos de aduana fijados por la Decisión 2000/822/
CE del Consejo
— Clo stanovené rozhodnutím Rady 2000/822/ES
— Told fastsat ved Rådets afgørelse 2000/822/EF
— Zoll gemäß Beschluss 2000/822/EG des Rates
— Tollimaks kindlaksmääratud nõukogu otsusega 2000/
822/EÜ
— ∆ασµός που καθορίστηκε
Συµβουλίου 2000/822/EK

από

την

απόφαση

του

— Customs duty fixed by Council Decision 2000/822/EC
— Droit de douane fixé par la décision 2000/822/CE du
Conseil
— Dazio doganale fissato con la decisione 2000/822/CE
del Consiglio

— Neuvoston päätöksessä 2000/822/EY vahvistettu tulli
— Tull fastställd genom rådets beslut 2000/822/EG”
3 artikla
Lisätään asetuksen (EY) N:o 1019/2002 9 artiklan 1 kohtaan
alakohta seuraavasti:
”Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin,
Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian on ilmoitettava
komissiolle tätä tarkoitusta varten toteutetut toimenpiteet
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004 sekä mainittujen
toimenpiteiden muutokset ennen niiden käyttöönottamista
seuraavan kuukauden loppua.”
4 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004 sillä
edellytyksellä, että 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 4 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 407/2004,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004,
tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa
(EY) N:o 375/2004 (3).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 5 EUR/t vahvistetusta
tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu
poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen
tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 375/2004 vahvistettuja
tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 375/2004 liitteet I ja II tämän
asetuksen liitteillä I ja II.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2004.

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

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1104/2003 (EUVL L 158,
27.6.2003, s. 1).
(2) EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158,
27.6.2003, s. 12).
(3) EYVL L 63, 28.2.2004, s. 44. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 388/2004 (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 29).

5.3.2004

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 67/13

LIITE I
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuontitullit

CN-koodi

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)
(EUR/t)

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

Ruis

24,33

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

25,99

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (2)

25,99

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

24,33

( ) Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi tullinalennuksesta, joka on:
— 3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai
— 2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren puoleisella rannikolla.
(2) Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 EUR tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.
1
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LIITE II
Tullien laskentatekijät
(27.2.2004 ja 3.3.2004 välisenä aikana)
1. Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:
Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

keskilaatuinen (*)

heikkolaatuinen (**)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

137,48 (***)

96,06

167,04

157,04

137,04

105,98

8,17

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)
Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

28,12
—

(*) Vähennys 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).
(**) Vähennys 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).
(***) Lisäys 14 EUR/t mukaan lukien (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

2. Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitekauden keskiarvot:
Maksut: Meksikonlahti—Rotterdam: 33,93 EUR/t; Suuret järvet—Rotterdam: 0,00 EUR/t.
3. Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

5.3.2004

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 67/15

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 408/2004,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004,
asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1814/2003 9 artiklan mukaisesti
komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa
säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista
vahvistaa enimmäistukea.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2), ja erityisesti sen 4
artiklan,
ottaa huomioon viljoja koskevasta erityisestä interventiotoimenpiteestä Suomessa ja Ruotsissa markkinointivuonna 2003/2004
15 päivänä lokakuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 1814/2003 (3) ja erityisesti sen 9 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Suomessa ja Ruotsissa tuotetun kauran Suomesta ja
Ruotsista kaikkiin kolmansiin maihin, lukuun ottamatta
Bulgariaa, Kyprosta, Viroa, Unkaria, Latviaa, Liettuaa,
Maltaa, Puolaa, Tšekkiä, Romaniaa, Slovakiaa ja Sloveniaa, suuntautuvan viennin tukea koskeva tarjouskilpailu
on avattu asetuksella (EY) N:o 1814/2003.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta,
jotka on toimitettu välillä 27. helmikuuta ja 4. maaliskuuta
2004 osana asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitettua
kauran vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21. Asetus
muutettuna asetuksella (EY) N:o
27.6.2003, s. 1).
(2) EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus
muutettuna asetuksella (EY) N:o
12.8.2003, s. 16).
3
( ) EUVL L 265, 16.10.2003, s. 25.

sellaisena kuin se on viimeksi
1104/2003 (EYVL L 158,
sellaisena kuin se on viimeksi
1431/2003 (EYVL L 203,
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 409/2004,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004,
asetuksessa (EY) N:o 238/2004 tarkoitetun durran tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1839/95 6 ja 7 artiklassa
säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista
vahvistaa tuontitullin enimmäisalennusta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Komission asetuksella (EY) N:o 238/2004 (2) on avattu
tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta durran
tuontitullista Espanjaan.
Komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 5 artiklan mukaisesti (3), komissio voi asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23
artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää
tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä toimitettujen
tarjousten osalta.

1 artikla
Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta,
jotka on toimitettu 27. helmikuuta ja 4. maaliskuuta 2004
osana asetuksessa (EY) N:o 238/2004 tarkoitettua durran tuontitullin alennusta koskevaa tarjouskilpailua.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21. Asetus
muutettuna asetuksella (EY) N:o
27.6.2003, s. 1).
(2) EUVL L 40, 12.2.2004, s. 23.
(3) EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4. Asetus
muutettuna asetuksella (EY) N:o
10.10.2000, s. 13).

sellaisena kuin se on viimeksi
1104/2003 (EUVL L 158,
sellaisena kuin se on viimeksi
2235/2000 (EUVL L 256,
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 410/2004,
annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004,
asetuksessa (EY) N:o 2315/2003 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta
(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1839/95 6 ja 7 artiklassa
säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista
vahvistaa tuontitullin enimmäisalennusta.

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(1)

(2)

Komission asetuksella (EY) N:o 2315/2003 (2) kolmansista maista Portugaliin tuotavan on avattu tarjouskilpailu, joka koskee enimmäisalennusta maissin tuontitullista.
Komission asetuksen (EY) N:o 1839/95 5 artiklan mukaisesti (3), komissio voi asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23
artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää
tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä toimitettujen
tarjousten osalta.

1 artikla
Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta,
jotka on toimitettu 27. helmikuuta—4. maaliskuuta 2004 välisenä aikana osana asetuksessa (EY) N:o 2315/2003 tarkoitettua
maissin tuontitullin alennusta koskevaa tarjouskilpailua.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21, asetus
muutettuna asetuksella (EY) N:o
27.6.2003, s. 1).
(2) EUVL L 342, 30.12.2003, s. 34.
(3) EYVL L 177, 28.7.1995, s. 4, asetus
muutettuna asetuksella (EY) N:o
10.10.2000, s. 13).

sellaisena kuin se on viimeksi
1104/2003 (EUVL L 158,
sellaisena kuin se on viimeksi
2235/2000 (EUVL L 256,
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä helmikuuta 2004,
valmistelutoimen toteuttamisesta Euroopan teollisuuden mahdollisuuksien kohentamiseksi turvallisuutta koskevan tutkimuksen alalla
(2004/213/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon komission 11 päivänä maaliskuuta 2003
antaman tiedonannon ”Euroopan puolustus — teollisuus- ja
markkinanäkökohtia — Tavoitteena EU:n puolustustarvikepolitiikka” (KOM(2003) 113 lopullinen) (1) ja erityisesti sen kohdan
5,
ottaa huomioon yhteisön perustamissopimuksen 157 artiklan 1
kohdan neljännen luetelmakohdan (keksintöjä, tutkimusta ja
teknologista kehittämistä koskevan politiikan antamien teollisten mahdollisuuksien paremman hyväksikäytön edistäminen),

ja teknologian avulla” tarkoitetun valmistelutoimen Euroopan
teollisuuden mahdollisuuksien kohentamiseksi turvallisuutta
koskevan tutkimuksen alalla (2004—2006).
Valmistelutoimen toimenpiteet ja työohjelma määritetään
tiedonannossa (osa II), ja ne muodostavat perustan kaikille
myöhemmille ehdotus- ja tarjouspyynnöille.
2 artikla
Tämän valmistelutoimen toteutusta koskevat yksityiskohdat
selostetaan liitteessä.
Valmistelutoimi kuuluu budjettikohtaan 08 14 01.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Komissio käynnistää tiedonannossaan ”valmistelutoimen toteuttamisesta Euroopan teollisuuden mahdollisuuksien kohentamiseksi turvallisuutta koskevan tutkimuksen alalla: Tavoitteena
ohjelma Euroopan turvallisuuden parantamiseksi tutkimuksen

(1) Ei julkaistu virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 2004.
Komission puolesta
Philippe BUSQUIN

Komission jäsen
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LIITE
VALMISTELUTOIMEN TOTEUTUS (1)
1.

Toimet ja rahoitustuki
Valmistelutoimen ”Eurooppalaisten teollisuuden mahdollisuuksien kohentaminen turvallisuutta koskevan tutkimuksen alalla” yhteydessä toteutetaan hankkeita ja tukitoimia. Hankkeiden kesto on yleensä yhdestä kahteen vuotta
ja tukitoimien kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen.
Ehdotuksia hankkeiksi pyydetään ehdotuspyynnöillä. Hankkeille annettavasta rahoitustuesta tehdään kirjallinen
sopimus (avustussopimus). Tukitoimia voidaan puolestaan valita joko ehdotuspyynnön perusteella, jolloin tuesta
tehdään avustussopimus, tai tarjouspyynnön perusteella, jolloin tehdään palveluhankintoja koskeva sopimus.
Ehdotus- ja tarjouspyynnöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Ehdotuspyyntöjen yhteydessä sovellettavia arviointi- ja neuvottelumenettelyjä sekä teollis- ja tekijänoikeuksia ja avustussopimuksia koskevia periaatteita selostetaan jäljempänä kohdissa 3, 4, 5, 6 ja 7. Tarjouspyyntöjen osalta sovelletaan vakiomenettelyjä ja -sopimuksia.
Komissio voi nimetä riippumattomia asiantuntijoita avustamaan turvallisuutta koskevan eurooppalaisen tutkimusohjelman laadinnassa, ehdotusten arvioinnissa sekä toimien seurannassa ja valmistelutoimen kokonaistuloksen
arvioinnissa. Asiantuntijat nimetään komission tulojen ja menojen hyväksyjän päätöksellä hakemuspyynnön tuloksena saatujen hakemusten perusteella.

2.

Osallistuminen

2.1 Yleiset periaatteet
Valmistelutoimeen voivat osallistua ja yhteisön rahoitustukea voivat saada jäsenvaltioihin (2) sijoittautuneet oikeussubjektit. Osallistujina voivat olla viranomaiset, julkiset ja yksityiset teollisuusorganisaatiot (mukaan luettuina pkyritykset), korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot.
Poikkeustapauksissa valmistelutoimeen voivat osallistua myös kansainväliset järjestöt tai kolmanteen maahan sijoittautuneet oikeussubjektit, kunhan mukana on niiden lisäksi vaadittava vähimmäismäärä muita osallistujia. Tällaisissa
tapauksissa näille osallistujille voidaan poikkeuksellisesti myöntää rahoitustukea. Kolmannen maan osallistuminen
edellyttää vastavuoroisia järjestelyjä kyseisen maan kanssa.
Turvaluokitellun tiedon käsittely turvallisuutta koskevien komission säännösten (3) mukaisesti varmistetaan asianmukaisin toimenpitein. Lisäksi konsortion osallistujien on huolehdittava siitä, että turvaluokitellun tiedon käsittelyssä
noudatetaan voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä.

2.2 Osallistujien vähimmäismäärä
Hankkeiden toteuttajan tulee olla konsortio, joka muodostuu vähintään kahdesta eri jäsenvaltioihin sijoittautuneesta
toisistaan riippumattomasta oikeussubjektista (4). Huomattakoon, että yhteistyö eri jäsenvaltioiden oikeussubjektien,
mukaan luettuina yleisestä turvallisuudesta vastaavat organisaatiot, on erittäin suotavaa ja yksi tämän valmistelutoimen päätavoitteista.
Tukitoimia voivat toteuttaa joko yksittäiset osallistujat tai konsortiot.
Konsortioita edustaa koordinaattori, joka huolehtii koordinointitehtävistä ja jakaa yhteisön rahoitustuen osallistujille.

2.3 Tekninen pätevyys ja voimavarat
Osallistujilla on oltava toimen toteuttamiseksi tarvittava tietämys ja tekninen pätevyys. Työn edetessä osallistujilla on
oltava käytettävissään voimavarat, jotka kulloinkin tarvitaan toimen toteuttamiseksi. Toimen toteuttamiseksi tarvittavilla voimavaroilla tarkoitetaan henkilöstöä, infrastruktuuria, rahoitusvaroja sekä tarvittaessa aineetonta omaisuutta
ja muita voimavaroja, jotka jokin kolmas osapuoli antaa käyttöön etukäteissitoumuksen perusteella.
(1)
(2)
(3)
(4)

Komissio julkaisee ehdotuspyyntöjen julkaisun aikoihin yksityiskohtaisen hakijoiden oppaan.
Jäsenvaltioilla tarkoitetaan kaikkia 25 valtion muodostaman EU:n valtioita, jäsenyyteen valmistautuvat maat mukaan luettuina.
EYVL L 317, 3.1.2001.
Jos hankekumppanien koostumus eurooppalaisessa taloudellisessa etuyhtymässä (ETEY) vastaa näitä ehtoja, myös ETEY katsotaan osallistumiskelpoiseksi.

L 67/19

L 67/20

FI
3.

Euroopan unionin virallinen lehti

Hanke-ehdotusten arviointi

3.1 Arviointi- ja valintamenettely
Ehdotuspyynnön perusteella jätetyt hanke-ehdotukset arvioidaan seuraavassa selostettavaa menettelyä noudattaen.
Turvaluokiteltua asiakirja-aineistoa käsitellään turvaluokiteltuihin asiakirjoihin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

3.2 Kelpoisuuden tarkastaminen
Komission yksiköt tarkastavat, että ehdotukset täyttävät seuraavat kelpoisuusvaatimukset:
— Komissio on saanut ehdotuksen ehdotuspyynnössä määritettyyn päivämäärään ja kellonaikaan mennessä.
— Hankkeessa on vähintään ehdotuspyynnössä mainittu vähimmäismäärä osallistujia.
— Ehdotus on kattava, eli se sisältää kaikki vaadittavat hallinnolliset lomakkeet sekä ehdotuksen kuvauksen.
Arvioitaviksi hyväksytään ainoastaan ehdotukset, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset.

3.3 Arviointiperusteet
Kukin ehdotus arvioidaan seuraavia perusteita soveltaen:
— ehdotuksen relevanssi valmistelutoimen työohjelman kannalta;
— hyödyntämispotentiaali ja mahdollisuudet parantaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä;
— tieteellinen ja/tai teknologinen laadukkuus ja mahdollisuudet saada aikaan konkreettisia ja todennettavissa olevia
parannuksia turvallisuudessa;
— toimivien kumppanuussuhteiden luominen (julkissektorin) käyttäjien, teollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden
välille;
— konsortion kyky toteuttaa hanke onnistuneesti ja huolehtia sen tehokkaasta hallinnoinnista ja tarvittaessa turvaluokitellun tiedon suojaamisesta sekä kyky esittää teollis- ja tekijänoikeuksien hallintaa koskeva selkeä suunnitelma.

3.4 Pisteytys, pistekynnykset ja arviointiperusteiden painotukset
Kutakin arviointiperustetta kohti annetaan pistemäärä käyttäen kuusiportaista asteikkoa 0—5. Asteikon pistemäärät
tarkoittavat seuraavaa:
0 — ehdotuksessa ei oteta huomioon kyseistä perustetta tai sitä ei voida puuttuvien tai epätäydellisten tietojen
vuoksi arvioida tämän perusteen osalta;
1 — heikko; 2 — tyydyttävä; 3 — hyvä; 4 — erittäin hyvä; 5 — erinomainen.
Kaikkien lueteltujen perusteiden kohdalla on kynnyspistemääränä 3. Jos ehdotuksen saama pistemäärä jää jonkin
perusteen osalta pistekynnyksen alle, ehdotus hylätään. Kaikille niille ehdotuksille, jotka ylittävät kaikkien perusteiden pistekynnykset, lasketaan kokonaispistemäärä. Kaikkien perusteiden painotus on sama. Kokonaispisteiden
kynnysmäärä on 18/25.

3.5 Ehdotusten arvioinnin kuvaus
Jokaisen ehdotuksen arvioi vähintään kolme itsenäisesti työskentelevää arvioijaa, joiden edut eivät saa olla ristiriidassa ehdotuksen kanssa. Arvioijien ryhmä voi koostua komission virkamiehistä, ulkopuolisista asiantuntijoista tai
molemmista. Arvioijat antavat kunkin arviointiperusteen osalta pistemäärän ja kommentteja.
Kun kaikki arvioijat, joiden arvioitavaksi ehdotus on annettu, ovat saaneet yksilöllisen arviointinsa valmiiksi, voidaan
järjestää konsensuskokous, jossa keskustellaan annetuista pistemääristä ja sovitaan peruste perusteelta yhteisistä
pistemääristä.
Lopullisen arvioinnin suorittaa arviointilautakunta, joka vahvistaa pistemäärät ja sopii laadittavista konsensusraporteista. Lautakunnan kokouksen tuloksena laaditaan raportti, joka sisältää kunkin ehdotuksen pistemäärät ja niitä
koskevat kommentit arviointiperusteittain. Lisäksi laaditaan luettelo ehdotuksista, jotka ylittävät pistekynnykset.
Jokaiselle kynnykset ylittäneelle ehdotukselle annetaan lopullinen pistemäärä, ja lautakunta esittää suosituksensa
ehdotusten prioriteettijärjestyksestä.
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3.6 Palaute hakijoille
Jokaisen ehdotuksen koordinaattorille toimitetaan arviointiraportti. Jos ehdotus on hylätty siksi, että se ei ole
ylittänyt jotakin arvioinnissa sovellettavista pistekynnyksistä, kommentit voidaan esittää ainoastaan niistä arviointiperusteista, jotka on ehditty käydä läpi ennen pistekynnyksen alittamista.

4.

Arvioinnin viimeistely

4.1 Komission laatima luettelo, jossa ehdotukset on asetettu prioriteettijärjestykseen
Komission yksiköt laativat luettelon, joka käsittää kaikki pistekynnykset ylittäneet ehdotukset. Luettelossa ehdotukset
on järjestetty prioriteettijärjestykseen lopullisen pistemäärän perusteella. Jos kahdella ehdotuksella on sama lopullinen pistemäärä, komission yksiköt ottavat huomioon valmistelutoimen tavoitteet, ehdotusten yhteensopivuuden
yhteisön tavoitteiden kanssa sekä käytettävissä olevan budjetin.

4.2 Komission laatima varallaololuettelo
Laadittaessa luetteloa ehdotuksista, jotka hyväksytään neuvotteluvaiheeseen, otetaan huomioon (ehdotuspyynnössä
määritetty) käytettävissä oleva budjetti. Tarpeen vaatiessa voidaan pitää joitakin ehdotuksia varasijalla siltä varalta,
että muita hankkeita koskevissa neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, ehdotuksia perutaan ja/tai sopimusneuvotteluissa saadaan aikaan säästöjä.
Varalla olevien ehdotusten koordinaattoreille lähetetään vahvistus siitä, että heille voidaan jatkossa tarjota mahdollisuutta neuvotella rahoitustukisopimuksesta, jos rahoitusta saadaan käyttöön.
Kun ehdotuspyynnön budjetti on käytetty kokonaisuudessaan, kaikki varallaololuettelossa olevat ehdotukset, joita ei
ole voitu rahoittaa, hylätään ja hylkäämisestä ilmoitetaan koordinaattoreille.

4.3 Hylkäyspäätös
Ehdotukset, jotka eivät täytä kelpoisuusvaatimuksia, jotka eivät liity toimen alaan tai joiden pistemäärät jäävät jonkin
pistekynnyksen alapuolelle, hylätään komission tulojen ja menojen hyväksyjän päätöksellä. Samoin hylkäyspäätös
tehdään ehdotuksista, jotka jäävät ehdotusten prioriteettijärjestyksessä tietyn tason alapuolelle ja joita ei näin ollen
voida budjettisyistä rahoittaa.

5.

Neuvottelu- ja valintamenettely
Heti laadittuaan prioriteettijärjestyksessä olevan lopullisen luettelon ehdotuksista komission yksiköt kutsuvat neuvotteluihin kaikki niiden ehdotusten koordinaattorit, jotka on hyväksytty ja joita varten on käytettävissä rahoitusta.
Neuvotteluissa voidaan käsitellä mitä tahansa ehdotukseen liittyviä tieteellisiä, oikeudellisia tai rahoitusta koskevia
kysymyksiä, jotka ovat nousseet esiin arvioinnin aikana. Niin ikään voidaan käsitellä muita seikkoja, jotka on otettu
huomioon prioriteettijärjestyksen laatimisvaiheessa.
Sopimuksen tekeminen edellyttää, että sopimuspuoli täyttää varainhoitoasetuksen (1) vaatimukset. Lisäksi potentiaaliset sopimuspuolet, jotka ovat jäävejä, joiden on todettu syyllistyneen väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan
rahoitustukisopimukseen osallistumista varten vaadittuja tietoja tai jotka eivät ole toimittaneet vaadittuja tietoja,
suljetaan kaikkien tulevien avustussopimusten ulkopuolelle (2).
Jos osoittautuu, että jonkin hakijan kanssa on mahdotonta päästä sopimukseen komission yksiköiden asettaman
kohtuullisen määräajan kuluessa, sopimusneuvottelut voidaan lopettaa ja ehdotus voidaan hylätä. Komission yksiköt
neuvottelevat ehdotuksia koskevista sopimuksista noudattaen valinnan yhteydessä vahvistettua ehdotusten prioriteettijärjestystä, kunnes rahoituspäätöksessä vahvistettu summa on käytetty.
Jos neuvottelut johtavat tulokseen, tehdään avustussopimus.

6.

Raportit ja tarkastukset
Hankkeista ja tukitoimista raportoidaan säännöllisesti komissiolle, jotta tämä voi asianmukaisesti seurata niiden edistymistä. Komissiota voivat toimien seurannassa avustaa riippumattomat asiantuntijat (joiden riippumattomuus ja
luotettavuus voidaan tarvittaessa selvittää). Komissiolla tai sen valtuuttamilla edustajilla on oikeus suorittaa osallistujiin kohdistuvia tieteellisiä, teknologisia ja tilien tarkastuksia varmistaakseen, että toimet on toteutettu siten kuin
niistä on ilmoitettu ja sopimuksen ehtojen mukaisesti.

(1) Varainhoitoasetuksen 114 ja 93 artikla.
(2) Varainhoitoasetuksen 114 ja 94 artikla.
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Sopimus ja teollis- ja tekijänoikeudet

7.1 Yleiset periaatteet
Hankkeita ja tukitoimia koskeva avustussopimus perustuu kuudennen puiteohjelman vakiosopimukseen. Avustussopimuksen allekirjoittavat komission tulojen ja menojen hyväksyjä ja kaikki konsortion osallistujat.
Sopimukseen voidaan lisätä tulosaineiston omistusta, tulosaineiston suojaa, käyttöä ja luottamuksellisuutta sekä käyttöoikeuksia koskevia erityisehtoja siltä varalta, että valmistelutoimeen kuuluvien yksittäisten toimien yhteydessä
ilmenee erityistilanteita.
7.2 Yhteisön rahoitustuki
Yhteisön rahoitustuki myönnetään rahoitustukena budjettiin. Sen määrä lasketaan prosenttiosuutena siitä budjetista,
jonka osallistujat ovat vahvistaneet hankkeen tai tukitoimen toteuttamista varten. Ulkopuolisen tilintarkastajan tai,
jos kyseessä on julkisyhteisö, toimivaltaisen viranomaisen on todennettava hankkeen tai tukitoimen toteuttamiseksi
tarvittavat menot.
Tukikelpoisten kustannusten on täytettävä seuraavat ehdot:
1. Niiden on oltava todellisia, taloudellisesti järkeviä ja välttämättömiä hankkeen tai tukitoimen toteuttamisen
kannalta.
2. Ne on määritettävä kunkin osallistujan tavanomaisten kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.
3. Niiden on oltava kirjattuja osallistujien kirjanpitoon tai kolmansien osapuolten osoittamien voimavarojen
kyseessä ollessa kyseisten kolmansien osapuolten vastaaviin talousasiakirjoihin.
4. Niihin ei saa sisältyä välillisiä veroja, tulleja tai korkoja, eikä niiden korvaamisesta saa koitua voittoa.
7.3 Rahoitusluokat
Hankkeita varten on määritetty kaksi eri rahoitusluokkaa, jotka vastaavat tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää
valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden (1) mukaisia tutkimustyön luokkia:
1. teollinen tutkimus
2. kilpailua edeltävä kehittämistoiminta.
Lisäksi näitä täydentää kolmas luokka:
3. toimien hallinnointi.
Seuraavassa taulukossa esitetään luokittain hankkeille myönnettävän yhteisön rahoitustuen enimmäisosuudet.
Korvausten enimmäisosuudet
tukikelpoisista kustannuksista

Hankkeet

Teollinen tutkimus

Kilpailua edeltävä
kehittämistoiminta

enintään 75 %

enintään 50 %

Toimien hallinnointi

100 %
(enintään 7 % rahoitustuesta)

Jos yhteisön rahoitukseen yhdistetään valtiontuen muodossa myönnettävää kansallista rahoitusta, julkinen kokonaistuki saa tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden mukaisesti olla
enintään 75 prosenttia teollisen tutkimuksen osalta ja 50 prosenttia kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan osalta.
Tukitoimille myönnettäviin avustuksiin ei sovelleta valtiontukisääntöjä. Tukitoimissa korvataan enintään 75
prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Hallintokustannusten korvausten osuus koko rahoitustuesta voi olla
enintään 10 prosenttia.
7.4 Teollis- ja tekijänoikeudet
Tulosaineiston omistavat sopimuspuolet, joiden tekemästä työstä tulosaineisto on saatu. Avustussopimuksen puitteissa aikaansaadun tulosaineiston siirtäminen tai tällaista tulosaineistoa koskevien käyttöoikeuksien myöntäminen
konsortioon kuulumattomalle muulle organisaatiolle edellyttää aina komission, osallistujien kotipaikkajäsenvaltioiden sekä muiden sopimuspuolten hyväksyntää.
Komissio ja jäsenvaltiot voivat kieltäytyä antamasta hyväksyntää merkittävistä EU:n tai kansallisiin etuihin liittyvistä
syistä tai voimassa olevan lainsäädäntönsä perusteella. Muut osallistujat voivat kieltäytyä antamasta hyväksyntää, jos
ne voivat osoittaa, että siirtäminen tai käyttöoikeuksien myöntäminen voisi vahingoittaa merkittävästi niiden taloudellisia tai teollisia etuja tai olisi ristiriidassa oikeudellisten velvoitteiden kanssa.

(1) EYVL C 45, 17.2.1996, s. 5.
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä maaliskuuta 2004,
päätöksen 2000/40/EY muuttamisesta kylmäsäilytyslaitteille myönnettävän yhteisön ympäristömerkin ekologisten arviointiperusteiden voimassaoloajan osalta
(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 310)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/214/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tarkistetusta yhteisön ympäristömerkin
myöntämisjärjestelmästä 17 päivänä heinäkuuta 2000 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1980/
2000 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,
on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1980/2000 säädetään, että ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteelle, jolla on ominaisuuksia, joiden ansiosta se voi vaikuttaa merkittävästi
keskeisten ympäristönäkökohtien parantamiseen, ja että
ympäristömerkin
myöntämisperusteet
vahvistetaan
tuoteryhmittäin.

(2)

Ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi kylmäsäilytyslaitteille 16 päivänä
joulukuuta 1999 tehdyn komission päätöksen 2000/40/
EY (2) voimassaolo päättyy 1 päivän joulukuuta 2003.

(3)

Mainitun päätöksen asetuksen (EY) N:o 1980/2000 4
artiklan mukaisesti suoritetun tarkistuksen seurauksena
on aiheellista jatkaa mainittujen ekologisten arviointiperusteiden voimassaoloaikaa kahdellatoista kuukaudella
erityisesti siksi, että yritykset, joille on myönnetty ympäristömerkki, voivat jatkaa ympäristömerkin käyttöä
ainakin niin kauan, kunnes päätöksen 2000/40/EY
tarkistus on suoritettu loppuun.

(4)

Tämän vuoksi olisi muutettava päätös 2000/40/EY
vastaavasti.

(1) EYVL L 237, 21.9.2000, s. 1.
(2) EYVL L 13, 19.1.2000, s. 22.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(EY) N:o 1980/2000 17 artiklalla perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan komission päätöksen 2000/40/EY 3 artikla seuraavasti:
”3 artikla
Tuoteryhmän määritelmä ja tuoteryhmää koskevat ekologiset arviointiperusteet ovat voimassa 1 päivään joulukuuta
2004. Jos tuoteryhmän määritelmästä ja ekologisista
arviointiperusteista ei kuitenkaan ole vielä tehty uutta
päätöstä mainittuun päivään mennessä, voimassaoloaika
päättyy joko 1 päivänä joulukuuta 2005 tai sinä päivänä,
jolloin uusi päätös tehdään, riippuen siitä, kumpi näistä
ajankohdista on aikaisempi.”
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
Margot WALLSTRÖM

Komission jäsen
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 1 päivänä maaliskuuta 2004,
neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa
naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta
(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 573)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/215/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Lisätakeita on vahvistettu Tanskan, Itävallan, Suomen,
Ruotsin ja Italian Bolzanon maakunnan osalta. Kyseiset
jäsenvaltiot katsovat, että niiden alueella ei esiinny
naudan tarttuvaa rinotrakeiittia, ja Italian kanta on sama
Bolzanon maakunnan suhteen. Nämä maat toimittivat
direktiivin 64/432/ETY 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti
komissiolle todistusasiakirjat, joilla erityisesti osoitetaan,
että tilanteen valvontaa jatketaan.

(6)

Jäsenvaltioihin tai niiden alueisiin, jotka tunnustetaan
vapaiksi tästä taudista ja jotka luetellaan tätä nykyä
komission päätöksen 93/42/ETY (2) liitteessä, olisi sovellettava vain jalostus- ja tuotantonautaeläinten muihin
jäsenvaltioihin lähettämistä koskevia vähimmäisvaatimuksia.

(7)

Laboratorioissa tehtävien BHV1-testien standardoimiseksi
Maailman eläintautijärjestö (OIE) on hyväksynyt BHV1testien kansainvälisiksi standardeiksi ”vahva positiivinen,
heikko positiivinen ja negatiivinen seerumi”, ja ne ovat
saatavilla nautojen rinotrakeiitin osalta Maailman eläintautijärjestön vertailulaboratorioissa, jotka mainitaan
diagnostisten testien ja rokotteiden standardeja käsittelevässä käsikirjassa (Manual of Standards for Diagnostic
Tests and Vaccines) (3).

(8)

On syytä varmistaa, että toukokuun 1 päivään 2004 asti,
jolloin yhteisöön suuntautuvaa nautaeläinten tuontia
koskevat muutetut eläinten terveysvaatimukset ja
eläinlääkärintodistukset tulevat voimaan, naudan tarttuvaa rinotrakeiittia koskevista lisätakeista kolmansista
maista tulevien nautojen osalta annettuun päätökseen
93/42/ETY tehtyjä viittauksia pidetään viittauksina
tämän päätöksen aiheellisiin säännöksiin.

(9)

On tarpeen koota yhteen päätökseen Saksan ohjelman
hyväksyntä ja naudan tarttuvaa rinotrakeiittia koskevat
lisätakeet. Päätös 93/42/ETY olisi sen vuoksi kumottava.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista
yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä
kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1)
ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Naudan tarttuva rinotrakeiitti on kuvaus naudan 1tyypin herpesvirusinfektion (BHV1) merkittävimmistä
kliinisistä oireista. Koska monet kyseisen viruksen aiheuttamat infektiot ovat subkliinisiä, valvontatoimenpiteet
olisi suunnattava pikemmin infektion hävittämiseen kuin
oireiden poistamiseen.

(2)

Direktiivin 64/432/ETY liitteen E II osassa mainitaan
”naudan tarttuva rinotrakeiitti” yhtenä taudeista, joiden
osalta voidaan hyväksyä kansallisia valvontaohjelmia ja
pyytää lisätakeita.

(3)

Saksa on antanut tiedoksi ohjelman, joka toteutetaan
BHV1-infektion hävittämiseksi sen alueen kaikista osista;
ohjelma täyttää direktiivin 64/432/ETY 9 artiklan 1
kohdan mukaiset perusteet, ja siinä vahvistetaan nautaeläinten kansallisiin siirtoihin sovellettavat samankaltaiset
säännöt kuin on aiemmin pantu täytäntöön Tanskassa,
Itävallassa, Italian Bolzanon maakunnassa ja Ruotsissa,
missä tauti onnistuttiin näiden sääntöjen ansiosta
hävittämään.

(4)

Sen vuoksi on aiheellista hyväksyä Saksan esittämä
ohjelma ja määritellä samalla jäsenvaltion pyynnöstä
nautaeläinten kauppaa koskevat lisätakeet kyseisen
ohjelman onnistumisen turvaamiseksi.

(1) EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 21/2004 (EUVL L 5,
9.1.2004, s. 8).

(2) EYVL L 16, 25.1.1993, s. 50. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna päätöksellä 2000/502/EY (EYVL L 200, 8.8.2000,
s. 62).
(3) Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines, 4. painos,
elokuu 2000.
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b) toinen luetelmakohta: ”komission päätöksen 2004/215/EY 2
artikla”.

3 artikla
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1. Muista kuin liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai
muilta kuin kyseisessä liitteessä luetelluilta alueilta tulevien
jalostus- ja tuotantonautaeläinten, joiden määräpaikkana on
jokin liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai niiden alueista,
joilla ei esiinny naudan tarttuvaa rinotrakeiittia, on täytettävä
seuraavat lisätakeet:

1 artikla
Hyväksytään liitteessä I olevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa lueteltujen jäsenvaltioiden esittämät naudan 1-tyypin
herpesvirusinfektion (BHV1), jäljempänä ”naudan tarttuva rinotrakeiitti”, valvonta- ja hävittämisohjelmat liitteessä I olevan
taulukon toisessa sarakkeessa luetelluilla kyseisten jäsenvaltioiden alueilla.

2 artikla
1.
Muista kuin liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai
muilta kuin kyseisessä liitteessä luetelluilta alueilta tulevien
jalostus- ja tuotantonautaeläinten, joiden määräpaikkana on
jokin liitteessä I luetelluista jäsenvaltiosta tai niiden alueista, on
täytettävä vähintään seuraavat lisätakeet:
a) niiden alkuperätilalla ei ole virallisten tietojen mukaan
viimeisten 12 kuukauden aikana tehty kliinisiä tai patologisia havaintoja naudan tarttuvasta rinotrakeiitista;
b) ne ovat olleet eristyksissä toimivaltaisen viranomaisen
hyväksymissä tiloissa 30 päivää ennen siirtämistä, ja tänä
aikana yhdessäkään samoissa eristystiloissa olleessa nautaeläimessä ei ole esiintynyt naudan tarttuvan rinotrakeiitin
kliinisiä oireita;
c) niille ja kaikille muille samoissa eristystiloissa oleville
nautaeläimille on tehty aikaisintaan 21 päivän kuluttua
eristyksen alkamisesta otetusta verinäytteestä serologinen
testi, jonka tulokset ovat negatiiviset ja jolla jäljitetään seuraavia vasta-aineita:
i) rokotettujen nautaeläinten tapauksessa BHV1:n gE-glykoproteiinin vasta-aineita, tai
ii) rokottamattomien nautaeläinten
BHV1:n vasta-aineita.

tapauksessa

a) ne täyttävät 2 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt
lisätakeet;
b) niille ja 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille
kaikille muille samoissa eristystiloissa oleville nautaeläimille
on tehty aikaisintaan 21 päivän kuluttua eristyksen alkamisesta otetusta verinäytteestä serologinen testi, jonka tulokset
ovat negatiiviset ja jolla jäljitetään koko BHV1:n vastaaineita;
c) niitä ei ole rokotettu naudan tarttuvan rinotrakeiitin varalta.
2. Teuraseläimiksi tarkoitetut nautaeläimet, jotka tulevat
muista kuin liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai niiden
muilta kuin kyseisessä liitteessä luetelluilta alueilta ja joiden
määräpaikkana on jokin liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista
tai niiden alueista, on kuljetettava suoraan määräpaikkana
olevaan teurastamoon teurastettaviksi direktiivin 64/432/ETY 7
artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen nautaeläinten mukana
olevan, direktiivin 64/432/ETY liitteessä F olevan mallin 1
mukaisen terveystodistuksen C jakson 4 kohtaan on merkittävä
seuraavat tiedot:
a) ensimmäinen luetelmakohta: ”naudan tarttuva rinotrakeiitti”;
b) toinen luetelmakohta: ”komission päätöksen 2004/215/EY 3
artikla”.

4 artikla

koko

2.
Teuraseläimiksi tarkoitetut nautaeläimet, jotka tulevat
muista kuin liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai niiden
muilta kuin kyseisessä liitteessä luetelluilta alueilta ja joiden
määräpaikkana on jokin liitteessä I luetelluista jäsenvaltioista tai
niiden alueista, on kuljetettava suoraan määräpaikkana olevaan
teurastamoon tai hyväksyttyyn keräyskeskukseen, josta ne on
siirrettävä teurastamoon teurastettaviksi direktiivin 64/432/ETY
7 artiklan toisen luetelmakohdan mukaisesti.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen nautaeläinten mukana
olevan, direktiivin 64/432/ETY liitteessä F olevan mallin 1
mukaisen terveystodistuksen C jakson 4 kohtaan on merkittävä
seuraavat tiedot:
a) ensimmäinen luetelmakohta: ”naudan tarttuva rinotrakeiitti”;

Liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai niiden kyseisessä liitteessä luetelluilta alueilta tulevien jalostusnautaeläinten, joiden
määräpaikkana on jokin liitteessä I tai II luetelluista jäsenvaltiosta tai niiden alueista, on täytettävä 2 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa säädetyt vaatimukset.

5 artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 artiklan 1 kohdan c
alakohdan ii alakohdassa ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu serologinen testi koko BHV1:n jäljittämiseksi on
standardoitu käyttäen perustana BHV1-testien kansainvälisiksi
standardeiksi hyväksyttyjä Maailman eläintautijärjestön standardeja ”vahva positiivinen, heikko positiivinen ja negatiivinen
seerumi”.
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6 artikla

5.3.2004
8 artikla

Kumotaan päätös 93/42/ETY.

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Viittauksia päätökseen 93/42/EY pidetään viittauksina tämän
päätöksen 3 artiklaan.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta

7 artikla

David BYRNE

Tätä päätöstä sovelletaan 8 päivästä maaliskuuta 2004 lähtien.

Komission jäsen

LIITE I

Jäsenvaltio

Saksa

Jäsenvaltioiden alueet, joihin sovelletaan naudan tarttuvaa rinotrakeiittia koskevia lisätakeita
direktiivin 64/432/ETY 9 artiklan mukaisesti

Kaikki alueet

LIITE II

Jäsenvaltio

Jäsenvaltioiden alueet, joihin sovelletaan naudan tarttuvaa rinotrakeiittia koskevia lisätakeita
direktiivin 64/432/ETY 10 artiklan mukaisesti

Tanska

Kaikki alueet

Italia

Bolzanon maakunta

Itävalta

Kaikki alueet

Suomi

Kaikki alueet

Ruotsi

Kaikki alueet
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 1 päivänä maaliskuuta 2004,
eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 82/894/ETY muuttamisesta
hevoseläinten tiettyjen tautien ja mehiläisten tiettyjen tautien ilmoitettavien tautien luetteloon
lisäämiseksi
(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 578)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/216/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(6)

Pieni pesäkuoriainen ja Tropilaelaps-punkki ovat mehiläisiin vaikuttavia eksoottisia loiseläimiä, joiden aiheuttamia
tautitapauksia ei ole tiettävästi esiintynyt yhteisössä.
Niiden tuonnilla voi kuitenkin olla vahingollinen
vaikutus mehiläisten terveystilanteeseen ja mehiläistuotantoon, minkä vuoksi nämä taudit on lisätty yhteisössä
ilmoitettavien tautien luetteloon.

(7)

Kyseisiä tauteja koskeva asianmukainen ilmoittaminen ja
tiedotus yhteisössä ovat ensisijaisen tärkeitä ilmenevän
taudin valvonnan kannalta sekä hevoseläinten ja mehiläisten liikkuvuuden ja kaupan kannalta, kun otetaan
lisäksi huomioon mahdollinen zoonoottinen vaikutus,
joka on osalla näistä taudeista.

(8)

Ottaen huomioon yhteisön laajentuminen ja eri ympäristövaikutukset vektoreihin, jotka välittävät joitakin
edellä tarkoitetuista taudeista, näiden tautien tilanne
saattaa muuttua yhteisössä.

(9)

Sen vuoksi vaikuttaa aiheelliselta lisätä neuvoston direktiivin 82/894/ETY liitteeseen I räkätauti, astumatauti,
hevosen näivetystauti, hevosen enkefalomyeliitin kaikki
muodot, pieni pesäkuoriainen ja Tropilaelaps-punkki sekä
muuttaa neuvoston direktiivin 82/894/ETY liite II mehiläisten hoitotavan huomioon ottamiseksi.

(10)

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

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä 21
päivänä joulukuuta 1982 annetun neuvoston direktiivin 82/
894/ETY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen
luetelmakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan
tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun
neuvoston direktiivin 90/426/ETY (2) mukaisesti afrikkalainen hevosrutto, vesicular stomatitis -tauti, räkätauti,
astumatauti, hevosen enkefalomyeliitti kaikissa muodoissaan, hevosen näivetystauti, raivotauti ja pernarutto
määritellään pakollisesti ilmoitettaviksi taudeiksi.
Neuvoston direktiivin 82/894/ETY liitteessä I luetellaan
taudit, joiden esiintymisestä on ilmoitettava komissiolle
ja muille jäsenvaltioille, ja kyseisessä liitteessä luetellaan
hevoseläimiin liittyvinä tauteina ainoastaan afrikkalainen
hevosrutto ja vesicular stomatitis -tauti.
Afrikkalainen hevosrutto, vesicular stomatitis -tauti,
räkätauti, astumatauti, hevosen näivetystauti ja hevosen
enkefalomyeliitti eri muodoissaan ovat kansainvälisen
eläintautiviraston (OIE) luetteloon sisältyviä hevosten
tauteja.
OIE:n jäsenmaiden on ilmoitettava luetteloon sisältyvän
taudin vahvistettu ensimmäinen esiintyminen tai uudelleenesiintyminen, jos maata tai sen aluetta on aiemmin
pidetty kyseisestä taudista vapaana alueena tai taudilla
voi olla zoonoottista vaikutusta ja jos tautitilanteen
kehittymisellä voi olla vaikutusta kansainväliseen kauppaan.
Nykyisin afrikkalainen hevosrutto, vesicular stomatitis
-tauti, räkätauti, astumatauti ja suurin osa hevosen tarttuvan enkefalomyeliitin eri muodoista ovat eksoottisia
tauteja yhteisössä. Hevosen näivetystautia ja joitakin
hevosen enkefalomyeliitin muotoja raportoidaan toisinaan esiintyvän tietyissä osissa yhteisöä.

(1) EYVL L 378, 31.12.1982, s. 58. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122,
16.5.2003, s. 36).
(2) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122,
16.5.2003, s. 1).

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan direktiivin 82/894/ETY liitteet I ja II tämän
päätöksen liitteellä.

2 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 25 päivästä maaliskuuta 2004 lähtien.
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3 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE
”LIITE I
Taudit, joista on ilmoitettava
Afrikkalainen hevosrutto
Afrikkalainen sikarutto
Lintuinfluenssa (aiemmin linturutto)
Bluetongue-tauti
Naudan spongiforminen enkefalopatia
Klassinen sikarutto
Naudan tarttuva keuhkorutto
Astumatauti
Hevosen enkefalomyeliitti (kaikissa muodoissaan, myös venezuelalainen hevosen enkefalomyeliitti)
Hevosen näivetystauti
Suu- ja sorkkatauti
Räkätauti
Vertamuodostavan kudoksen tarttuva kuolio
Lohen tarttuva anemia
Lumpy skin -tauti
Newcastlen tauti
Pienten märehtijäin rutto
Enteroviruksen aiheuttama aivokalvontulehdus (aiemmin Teschenin tauti)
Rift Valley -kuume
Karjarutto
Lammas- ja vuohirokko
Pieni pesäkuoriainen (Aethina tumida)
Sian vesikulaaritauti
Tropilaelaps-punkki
Vesicular stomatitis -tauti
Kirjolohen verenvuotoseptikemia.
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LIITE II
Tiedot, jotka on annettava 3 ja 4 artiklan mukaisessa ilmoituksessa liitteessä I lueteltujen tautien primääristen ja
sekundääristen taudinpurkausten osalta
1.

Lähetyksen päivämäärä

2.

Lähetysaika

3.

Alkuperämaa

4.

Taudin nimi ja viruksen tyyppi, tapauksen mukaan

5.

Taudinpurkauksen sarjanumero

6.

Taudinpurkauksen tyyppi

7.

Tähän taudinpurkaukseen liittyvän taudinpurkauksen viitenumero

8.

Tilan maantieteellinen sijainti ja alue

9.

Muut rajoitusten alaiset alueet

10. Päivämäärä, jona tauti todetaan
11. Päivä, jona taudin esiintymistä epäiltiin
12. Päivä, jona ensimmäisen tartunnan arvioidaan tapahtuneen
13. Taudin alkuperä
14. Toteutetut torjuntatoimenpiteet
15. Taudille alttiiden eläinten lukumäärä tilalla: a) naudat, b) siat, c) lampaat, d) vuohet, e) siipikarja, f) hevoseläimet, g)
kalat, h) luonnonvaraiset lajit, i) mehiläisten tautien tapauksessa on ilmoitettava taudille alttiiden pesien määrä
16. Kliinisen tartunnan saaneiden eläinten lukumäärä tilalla: a) naudat, b) siat, c) lampaat, d) vuohet, e) siipikarja, f)
hevoseläimet, g) kalat, h) luonnonvaraiset lajit, i) mehiläisten tautien tapauksessa on ilmoitettava taudille alttiiden
pesien määrä
17. Tilalla kuolleiden eläinten lukumäärä: a) naudat, b) siat, c) lampaat, d) vuohet, e) siipikarja, f) hevoseläimet, g) kalat,
h) luonnonvaraiset lajit
18. Teurastettujen eläinten lukumäärä: a) naudat, b) siat, c) lampaat, d) vuohet, e) siipikarja, f) hevoseläimet, g) kalat, h)
luonnonvaraiset lajit
19. Hävitettyjen ruhojen lukumäärä: a) naudat, b) siat, c) lampaat, d) vuohet, e) siipikarja, f) hevoseläimet, g) kalat, h)
luonnonvaraiset lajit, i) mehiläisten tautien tapauksessa on ilmoitettava taudille alttiiden pesien määrä
20. Eläinten lopettamisen (arvioitu) päättymispäivä
21. Eläinten hävittämisen (arvioitu) päättymispäivä.
Sikaruton osalta on annettava seuraavat lisätiedot
1. Välimatka lähimpään sikatilaan
2. Sikojen lukumäärä ja sikatyyppi (siitoseläin, lihotuseläin, porsas) (*) tartuntatilalla
3. Kliinisesti tartunnan saaneiden sikojen lukumäärä ja sikatyyppi (siitoseläin, lihotuseläin, porsas) (*) tartuntatilalla
4. Diagnoosimenetelmä
5. Jos taudin esiintyminen on vahvistettu muualla kuin tilalla, ilmoitetaan, onko se vahvistettu teurastamossa tai kulkuvälineessä
6. Luonnonvaraisissa sioissa vahvistetut primääriset tapaukset (**).
Kalatautien osalta
Viljelylaitoksissa ja vyöhykkeillä, jotka ovat hyväksyttyjä tai tautivapaita, vahvistetut tarttuvan vertamuodostavan
kudoksen kuolion, lohen tarttuvan anemian ja kirjolohen verenvuotoseptikemian tartunnat on ilmoitettava primäärisinä
taudinpurkauksina. Hyväksytyn viljelylaitoksen tai vyöhykkeen nimi ja kuvaus on annettava lisätiedoissa.

(*) Noin alle kolmen kuukauden ikäiset eläimet.
(**) Luonnonvaraisissa sioissa vahvistetuilla primäärisillä tapauksilla tarkoitetaan tapauksia, jotka esiintyvät vapailla alueilla eli luonnonvaraisten sikojen klassisen sikaruton vuoksi rajoitettujen alueiden ulkopuolella.”
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 1 päivänä maaliskuuta 2004,
luettelon vahvistamisesta niistä aineksista, joiden markkinoille saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi on kielletty
(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 583)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/217/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 (6). Sen vuoksi kyseisiä rajoituksia tai kieltoja ei ole syytä toistaa niiden ainesten luettelossa, joiden markkinoille saattaminen ja käyttö
eläinten ravinnoksi on kielletty.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon rehuaineiden liikkuvuudesta, direktiivien 70/
524/ETY, 74/63/ETY, 82/471/ETY ja 93/74/ETY muuttamisesta
sekä direktiivin 77/101/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/25/EY (1) ja
erityisesti sen 11 artiklan b kohdan,

(5)

Yhteisön lainsäädännön selkeyden vuoksi päätös 91/
516/ETY olisi kumottava, ja se olisi korvattava tällä
päätöksellä.

(6)

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

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Komission päätöksellä 91/516/ETY (2) vahvistetaan rehuseosten pitämisestä kaupan 2 päivänä huhtikuuta 1979
annetun neuvoston direktiivin 79/373/ETY (3) mukaisesti
rehuseoksissa kiellettyjen ainesten luettelo. Päätöksen
mukainen kielto ei koske kyseisten ainesten markkinoille
saattamista rehuna tai niiden käyttöä sellaisenaan
rehuna. Kyseistä ainesten luetteloa on muutettu useaan
kertaan.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/
16/EY (4) säädetään, että luettelo aineksista, joiden markkinoille saattaminen tai käyttö rehuaineina on kielletty,
olisi laadittava direktiivin 96/25/EY eikä päätöksen 91/
516/ETY perusteella, jotta kieltojen soveltamisala olisi
yleinen ja koskisi sekä rehuaineiden käyttöä sellaisenaan
että niiden käyttöä rehuseoksissa.
Jotta siis varmistetaan, että rehuaineet täyttävät direktiivin 96/25/EY 3 artiklan mukaiset turvallisuusvaatimukset, on tarpeen laatia tällainen luettelo, jolla on
tarkoitus korvata komission päätöksellä 91/516/ETY
vahvistettu luettelo.
Joitakin rajoituksia tai kieltoja jo vahvistetaan yhteisön
lainsäädännössä erityisesti 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 (5) sekä muiden kuin

(1) EYVL L 125, 23.5.1996, s. 35. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122,
16.5.2003, s. 1).
(2) EYVL 281, 9.10.1991, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna päätöksellä 2000/285/EY (EYVL L 94, 14.4.2000,
s. 43).
3
( ) EYVL L 86, 6.4.1979, s. 30. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122,
16.5.2003, s. 36).
(4) EYVL L 105, 3.5.2000, s. 36.
(5) EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2245/2003 (EUVL L
333, 20.12.2003, s. 28).

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Tämän päätöksen soveltaminen ei rajoita asetuksen (EY) N:o
999/2001 eikä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 soveltamista.

2 artikla
Kielletään liitteessä lueteltujen ainesten markkinoille saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi.

3 artikla
Kumotaan päätös 91/516/ETY.
Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän
päätökseen.

4 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 25 päivästä maaliskuuta 2004 lähtien.
(6) EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 808/2003 (EUVL L 117,
13.5.2003, s. 1).
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5 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

5.3.2004
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LIITE
Luettelo aineksista, joiden markkinoille saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi on kielletty
Seuraavien ainesten markkinoille saattaminen ja käyttö eläinten ravinnoksi on kielletty:
1. Ulosteet, virtsa sekä ruoansulatuskanavan sisältö, joka on saatu ruoansulatuskanavan tyhjennyksen tai poiston yhteydessä sille suoritetusta käsittelystä tai sekoittamisesta riippumatta.
2. Parkkiaineilla käsitellyt vuodat ja niiden jätteet.
3. Siemenet ja muu kasvien lisäysaineisto, jotka on sadonkorjuun jälkeen käsitelty kasvinsuojeluaineilla aiottua tarkoitusta (lisäystä) varten, sekä niistä peräisin olevat sivutuotteet.
4. Puu mukaan lukien sahanpuru ja muut puusta peräisin olevat tuotteet, jotka on käsitelty puunsuoja-aineilla, jotka
määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (1) liitteessä V.
5. Yhdyskunta-, talous- ja teollisuusjätevesien, sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston direktiivin 91/271/ETY (2) 2
artiklassa, käsittelyn kaikki eri vaiheissa muodostuvat jätteet, riippumatta niiden jatkokäsittelystä tai jätevesien (3) alkuperästä.
6. Kiinteät yhdyskuntajätteet (4), kuten kotitalousjätteet.
7. Maatalouselintarviketeollisuuden tuotteiden käytöstä peräisin olevat pakkaukset ja pakkausten osat.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).
(2) Neuvoston direktiivi 91/271/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1991, yhdyskuntajätevesien käsittelystä (EYVL L 135, 30.5.1991,
s. 40).
(3) Termillä ’jätevesi’ ei tarkoiteta ’prosessivettä’ eli itsenäisistä, elintarvike- tai rehuteollisuuden integroiduista johdoista peräisin olevaa
vettä; näihin johtoihin johdettavan veden on oltava terveellistä ja puhdasta vettä siten kun ihmisten käyttöön tarkoitetun veden
laadusta 3 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/83/EY 4 artiklassa määrätään, jotta sitä voi käyttää eläinten
ravinnoksi. Kalateollisuudessa kyseisiin johtoihin voidaan johtaa myös terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY 2 artiklassa tarkoitettua
puhdasta merivettä (EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15). Prosessivettä voi käyttää eläinten ravinnoksi ainoastaan, kun se kuljettaa rehu- tai
elintarvikeaineksia ja kun se on teknisesti vapaa puhdistusaineista, desinfiointiaineista ja muista aineista, joita ei ole hyväksytty rehulainsäädännössä.
4
( ) Termillä ’kiinteät yhdyskuntajätteet’ ei tarkoiteta asetuksen (EY) N:o 1774/2002 määritelmän mukaista ruokajätettä.
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OIKAISUJA
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 464/2001, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2001, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn ”Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen
maantieteellisten merkintöjen rekisteriin” annetun komission asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä
(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 66, 8. maaliskuuta 2001)
Sivulla 30, liitteessä PERUSTAMISSOPIMUKSEN LIITTEEN I IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUT TUOTTEET:
korvataan: ”Hedelmät ja vihannekset”
seuraavasti: ”Muut liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.)”.

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/33/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003,
tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten lähentämisestä
(Euroopan unionin virallinen lehti L 152, 20. kesäkuuta 2003)
Sivulla 19
a) Poistetaan 10 artiklan 2 kohta.
b) 11 artiklassa
korvataan: ”Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”
seuraavasti: ”Tämä direktiivi tulee voimaan 20 päivän kuluttua siitä, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.”
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