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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 583/2004,
annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004,
yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä
viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003, kuivatun rehun yhteisestä
markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1786/2003 sekä Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1257/1999
mukauttamisesta Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja
Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(4)

Uusien jäsenvaltioiden viljelijöille myönnetään suoria
tukia asteittaisen käyttöönottomenettelyn mukaisesti.
Jotta saavutettaisiin asianmukainen tasapaino kestävän
maatalouden edistämiseen ja maaseudun kehittämiseen
tähtäävien toimintavälineiden välillä, tuen mukauttamisjärjestelmää ei pitäisi soveltaa uusissa jäsenvaltioissa
ennen kuin niissä sovellettavien suorien tukien taso on
vähintään samansuuruinen kuin yhteisössä, sellaisena
kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 2004, sovellettava
tukitaso.

(5)

Ottaen huomioon uusien jäsenvaltioiden viljelijöille
maksettavien suorien tukien tasot tukien asteittaisen
käyttöönoton vuoksi olisi säädettävä, että sovellettaessa
143 a artiklassa vahvistettua tukien lisäystä koskevaa
aikataulua kaikkiin uusissa jäsenvaltioissa myönnettäviin
suoriin tukiin rahoituskurin välinettä ei pitäisi soveltaa
uusissa jäsenvaltioissa ennen kuin niissä sovellettavien
suorien tukien taso on vähintään samansuuruinen kuin
yhteisössä, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta
2004, sovellettava tukitaso.

(6)

Maatilan tulotukijärjestelmän mukaiset suorat tuet perustuvat aiemmin saatujen suorien tukien viitemääriin tai
alueellisiin hehtaarikohtaisiin tukiin. Uusien jäsenvaltioiden viljelijät eivät saaneet yhteisön suoria tukia kalenterivuosina 2000, 2001 ja 2002, eikä niillä näin ollen
ole viitetietoja näiltä vuosilta. Tästä syystä maatilan tulotukijärjestelmän olisi uusissa jäsenvaltioissa perustuttava
alueellisiin hehtaarikohtaisiin tukiin, jotka jaetaan eri
alueiden kesken puolueettomin perustein viljelijöille,
joiden maatilat sijaitsevat kyseisellä alueella ja täyttävät
tukikelpoisuusperusteet.

(7)

Maatilan tulotukijärjestelmän mukaisten, kansallisina
enimmäismäärinä ilmaistujen suorien tukien määrän olisi
uusissa jäsenvaltioissa perustuttava liittymisneuvotteluissa sovittuihin kiintiöihin, enimmäismääriin ja
määriin, ja se olisi kerrottava asiaankuuluvilla hehtaari-,
eläin- tai tonnikohtaisilla tukimäärillä.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen
tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan
ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn
sopimuksen (1), joka allekirjoitettiin Ateenassa 16 päivänä
huhtikuuta 2003, ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen
tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan
ja Slovakian tasavallan liittymisehtoja ja niiden sopimusten
mukautuksia, joihin Euroopan unioni perustuu, koskevan asiakirjan (2), jäljempänä ’liittymisasiakirja’, ja erityisesti sen 57
artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 (3) otettiin
käyttöön yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevat yhteiset säännöt ja vahvistetaan tietyt
viljelijöiden tukijärjestelmät.

(2)

Mainittuja yhteisiä sääntöjä ja tukijärjestelmiä olisi
muutettava niiden täytäntöönpanon mahdollistamiseksi
Tšekin tasavallassa, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja
Slovakiassa, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’.

(3)

Komission olisi tuen mukauttamisen käyttöönottamiseksi
uusissa jäsenvaltioissa vahvistettava tuen lisämäärien
kansalliset enimmäismäärät uusien jäsenvaltioiden osalta.

(1) EUVL L 236, 23.9.2003, s. 17.
(2) EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.
(3) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1.
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Kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä 29
päivänä syyskuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1786/2003 (1) säädettyä kuivatun rehun
tuotantoa hyödyttävää markkinatoimenpidettä muutetaan 1 päivästä huhtikuuta 2005. Markkinatuki muunnetaan mainitusta päivämäärästä alkaen osittain suoraksi
tueksi, joka hyödyttää viljelijöitä. Jotta vältettäisiin uusien
jäsenvaltioiden kokonaistuen aleneminen vuonna 2005,
on aiheellista poiketa suorien tukien asteittaista
käyttöönottoa koskevasta yleisperiaatteesta. Näin ollen
maatilan tulotukijärjestelmään kuuluvan kuivattua rehua
koskevan tukiosan kansalliseksi enimmäismääräksi olisi
vahvistettava 100-prosenttinen tukitaso asteittain
käyttöön otettavan tuen tason sijasta.

Maatilan tulotukijärjestelmän alueellisen täytäntöönpanon mukaisesti uusilla jäsenvaltioilla olisi oltava
mahdollisuus mukauttaa hehtaarikohtaista palkkiota
puolueettomien kriteerien perusteella varmistaakseen
viljelijöiden tasapuolisen kohtelun ja välttääkseen markkinoiden vääristymisen.

Uusilla jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus panna
maatilan tulotukijärjestelmä osittain täytäntöön ja/tai
sulkea tiettyjä aloja järjestelmän ulkopuolelle.

(14)

30.3.2004

Asetukset (EY) N:o 1782/2003, (EY) N:o 1786/2003 ja
(EY) N:o 1257/1999 olisi tämän vuoksi muutettava
vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Mukautetaan neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003 seuraavasti:
1) Lisätään 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan
loppuun virke seuraavasti:
”Uusien jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 päivänä
toukokuuta 2004 monivuotisena laitumena ollut maa-ala
säilytetään samassa käytössä.”
2) Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

(11)

(12)

(13)

Osittaiseen täytäntöönpanoon liittyvien alakohtaisten
enimmäismäärien ja/tai tiettyjen alojen sulkemisen
maatilan tulotukijärjestelmän ulkopuolelle olisi perustuttava liittymisneuvotteluissa sovittuihin kiintiöihin,
enimmäismääriin ja määriin.

Siirtyminen yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmästä
maatilan tulotukijärjestelmään ja muihin tukijärjestelmiin
voi johtaa mukautumisvaikeuksiin, joita ei käsitellä tässä
asetuksessa. Tämän mahdollisuuden huomioonottamiseksi asetukseen (EY) N:o 1782/2003 olisi liitettävä
yleinen säännös, joka antaisi komissiolle mahdollisuuden
hyväksyä tarpeelliset siirtymätoimenpiteet tietyksi ajanjaksoksi.

Lyhyen ohjelmakauden vuoksi liittymisasiakirjassa
vahvistetaan mahdollisuus sisällyttää pääohjelmiin
”Leader+ (yhteisöaloite maaseudun kehittämiseksi) -tyyppinen toimenpide” erillisen Leader+-ohjelmamenettelyn
sijasta. Tästä syystä Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen
17 päivänä toukokuuta 1999 annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1257/1999 (2) käyttöön otettu
paikallisten kumppaneiden hallinnoimia yhdennettyjä
maaseudun kehittämisstrategioita koskeva toimenpide ei
ole uusissa jäsenvaltioissa tarpeen, sillä Leader+-tyyppinen toimenpide kattaa sen.

(1) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 114.
(2) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1783/2003 (EUVL L 270,
21.10.2003, s. 70).

”5.
Komissio vahvistaa uusien jäsenvaltioiden osalta 2
kohdassa tarkoitetut enimmäismäärät 144 artiklan 2
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”
3) Lisätään 12 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:
”12 a artikla
Soveltaminen uusiin jäsenvaltioihin
1.
Edellä olevia 10 ja 12 artiklaa ei sovelleta uusiin
jäsenvaltioihin ennen sen kalenterivuoden alkua, jolloin
uusissa jäsenvaltioissa sovellettavien suorien tukien taso on
vähintään samansuuruinen kuin yhteisössä, sellaisena kuin
se on 30 päivänä huhtikuuta 2004, kyseisenä ajankohtana
sovellettava tällaisten tukien taso.
2.
Sovellettaessa 143 a artiklassa vahvistettua tukien
lisäystä koskevaa aikataulua kaikkiin uusissa jäsenvaltioissa
myönnettäviin suoriin tukiin 11 artiklaa ei sovelleta ennen
sen kalenterivuoden alkua, jolloin uusissa jäsenvaltioissa
sovellettavien suorien tukien taso on vähintään samansuuruinen kuin yhteisössä, sellaisena kuin se on 30 päivänä
huhtikuuta 2004, kyseisenä ajankohtana sovellettava
tällaisten tukien taso.”
4) Lisätään 54 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan
loppuun virke seuraavasti:
”Uusien jäsenvaltioiden osalta viittausta vuoden 2003
pinta-alatukihakemusten määräpäivään on pidettävä viittauksena 30 päivään kesäkuuta 2003.”
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5) Lisätään III osastoon seuraava luku:
”6 LUKU
TÄYTÄNTÖÖNPANO UUSISSA JÄSENVALTIOISSA

71 a artikla
1.
Jollei tässä luvussa muuta säädetä, tämän osaston
säännöksiä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin.
Tämän asetuksen 33, 34, 37, 38 ja 39 artiklaa, 40 artiklan
1, 2, 3 ja 5 kohtaa sekä 41, 42, 43, 47—50, 53 ja 58—63
artiklaa ei sovelleta.
2.
Kaikkien yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää soveltavien uusien jäsenvaltioiden on tehtävä 64 artiklan 1
kohdassa ja 71 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut päätökset
sitä vuotta edeltävän vuoden 1 päivään elokuuta mennessä,
jolloin se soveltaa maatilan tulotukijärjestelmää ensimmäisen kerran.

L 91/3

2.
Uusien jäsenvaltioiden on käytettävä kansallista
varantoa tukioikeuksien jakamiseksi komission 144
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen
määrittelemässä erityistilanteessa oleville viljelijöille objektiivisin perustein ja tavalla, jolla taataan viljelijöiden tasapuolinen kohtelu ja vältetään markkinoiden ja kilpailun
vääristyminen.
3.
Maatilan tulotukijärjestelmän ensimmäisenä soveltamisvuonna uudet jäsenvaltiot voivat käyttää kansallista
varantoa tukioikeuksien jakamiseksi maatilan tulotukijärjestelmään siirtymisen vuoksi erityistilanteessa oleville
erityisalojen viljelijöille objektiivisin perustein ja tavalla,
jolla taataan viljelijöiden tasapuolinen kohtelu ja vältetään
markkinoiden ja kilpailun vääristyminen. Tällaiset tukioikeudet jaetaan niiden sääntöjen mukaisesti, jotka komissio
määrittelee 144 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
4.
Soveltaessaan 2 ja 3 kohtaa uudet jäsenvaltiot saavat
nostaa 5 000 euron rajoissa tukioikeuksien yksikköarvoa
ja/tai viljelijöille myönnettyjen tukioikeuksien määrää.

71 b artikla
Tukihakemus
1.
Viljelijöiden on toimitettava maatilan tulotukijärjestelmän mukainen tukihakemuksensa määräpäivänä, jonka
uudet jäsenvaltiot vahvistavat, kuitenkin viimeistään 15
päivänä toukokuuta.
2.
Jollei ole kyse 40 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista
ylivoimaisista esteistä tai poikkeuksellisista olosuhteista,
tukioikeuksia ei jaeta viljelijöille, jos he eivät jätä maatilan
tulotukijärjestelmän ensimmäisen soveltamisvuoden 15
päivään toukokuuta mennessä maatilan tulotukijärjestelmää koskevaa hakemusta.
3.
Jakamatta jääneitä tukioikeuksia vastaavat määrät
palautuvat 71 d artiklassa tarkoitettuun kansalliseen varantoon, ja niiden on oltava käytettävissä uudelleen jakamista
varten.
71 c artikla
Enimmäismäärä
Uusien jäsenvaltioiden kansalliset enimmäismäärät luetellaan liitteessä VIII a.
71 d artikla
Kansallinen varanto
1.
Kunkin uuden jäsenvaltion on tehtävä kansalliselle
enimmäismäärälleen lineaarinen prosentuaalinen vähennys
kansallisen varannon perustamiseksi. Tämä vähennys ei voi
olla suurempi kuin 3 prosenttia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 71 b artiklan 3 kohdan soveltamista.

5.
Uusien jäsenvaltioiden on suoritettava oikeuksien
lineaarisia vähennyksiä, jos niiden kansallinen varanto ei
ole riittävä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tapausten kattamiseksi.
6.
Lukuun ottamatta perintönä tai ennakkoperintönä
annettavien oikeuksien siirtoa ja poiketen siitä, mitä 46
artiklassa säädetään, kansallista varantoa käyttäen vahvistettuja oikeuksia ei saa siirtää viiden vuoden aikana niiden
myöntämisestä.
Poiketen siitä, mitä 45 artiklan 1 kohdassa säädetään,
oikeudet, joita ei ole käytetty viiden vuoden jakson jokaisena vuotena, on välittömästi palautettava kansalliseen
varantoon.
71 e artikla
Edellä 71 c artiklassa tarkoitetun enimmäismäärän
alueellinen jakaminen
1.
Uusien jäsenvaltioiden on sovellettava maatilan tulotukijärjestelmää alueellisella tasolla.
2.
Uusien jäsenvaltioiden on määritettävä alueet objektiivisten kriteerien mukaisesti.
Uusia jäsenvaltioita, joissa on alle kolme miljoonaa tukikelpoista hehtaaria, voidaan pitää yhtenä alueena.
3.
Kunkin uuden jäsenvaltion on jaettava 71 c artiklassa
tarkoitettu kansallinen enimmäismääränsä 71 d artiklan
mukaisten mahdollisten vähennysten jälkeen alueiden
kesken objektiivisia kriteereitä noudattaen.
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71 f artikla

Maatilan tulotukijärjestelmän alueellistaminen

1.
Kaikki viljelijät, joiden tilat sijaitsevat tietyllä alueella,
saavat tukioikeuksia, joiden yksikköarvo lasketaan jakamalla 71 e artiklan mukaisesti vahvistettu alueellinen
enimmäismäärä alueellisesti vahvistetulla 44 artiklan 2
kohdassa tarkoitetulla tukikelpoisella hehtaarimäärällä.

2.
Oikeuksien määrän viljelijää kohti on oltava yhtä
suuri kuin hehtaarimäärä, jonka viljelijä ilmoittaa 44
artiklan 2 kohdan mukaisesti maatilan tulotukijärjestelmän
ensimmäistä soveltamisvuotta varten, 40 artiklan 4
kohdassa tarkoitettuja ylivoimaisia esteitä tai poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta.

30.3.2004

hehtaarimäärän rajoissa, joka on vahvistettava objektiivisin perustein ja siten, että varmistetaan viljelijöiden
tasapuolinen kohtelu ja ehkäistään markkinoiden ja
kilpailun vääristymät.

4.
Viljelijöiden on 3 kohdan soveltamisen jälkeen
käytettävissä olevan hehtaarimäärän rajoissa saatava
tuottaa 1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita hehtaarimäärällä,
joka ei kuulu 3 kohdan soveltamisalaan, sen hehtaarimäärän rajoissa, joka vastaa 1 kohdassa tarkoitettujen
tuotteiden tuotantoon vuonna 2004 ja/tai 2005 käytettyä
hehtaarimäärää, siten että etusijalle asetetaan viljelijät, jotka
jo vuonna 2004 tuottivat mainittuja tuotteita vuonna
2004 käytetyn hehtaarimäärän rajoissa.

Jos 71 artiklaa tai 143 b artiklaa sovelletaan, vuosi 2004
korvataan maatilan tulotukijärjestelmän soveltamista
edeltävällä vuodella ja vuosi 2005 korvataan sen soveltamisvuodella.

3.
Tukioikeuksia hehtaaria kohti ei saa muuttaa, jollei
toisin säädetä.

71 g artikla

5.
Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen viljelijäkohtaisten enimmäismäärien määrittämiseksi uusien jäsenvaltioiden on käytettävä viljelijän yksilöllisiä tietoja, jos niitä
on saatavilla, tai muita riittäviä todisteita, joita viljelijä on
niille toimittanut.

Maan käyttö

1.
Viljelijät voivat 51 artiklasta poiketen ja tämän
artiklan säännösten mukaisesti käyttää myös 44 artiklan 3
kohdan mukaisesti ilmoitettuja lohkoja asetuksen (EY) N:o
2200/96 (*) 1 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o
2201/96 (**) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden sekä muiden kuin 93 artiklan nojalla tukea saavien
perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitettujen perunoiden tuotantoon, monivuotisia viljelyksiä lukuun ottamatta.

6.
Edellä 3 ja 4 kohdan mukaisesti hyväksytyt hehtaarimäärät eivät missään tapauksessa saa ylittää 44 artiklan 2
kohdan mukaista tukikelpoista hehtaarimäärää, joka on
ilmoitettu maatilan tulotukijärjestelmän ensimmäisenä
soveltamisvuonna.

7.
Lupa on käytettävä kyseisellä alueella yhdessä
vastaavan tukioikeuden kanssa.

2.
Uusien jäsenvaltioiden on vahvistettava hehtaarimäärä, joka voidaan käyttää 1 kohdan mukaisesti jakamalla objektiivisin perustein 1 kohdassa tarkoitettujen
tuotteiden tuotantoon kansallisella tasolla kolmivuotiskaudella 2000—2002 käytetty keskimääräinen hehtaarimäärä
71 e artiklan 2 kohdan nojalla määritettyjen alueiden
kesken. Komissio vahvistaa kansallisen tason keskimääräisen hehtaarimäärän ja alueellisen tason hehtaarimäärän
144 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen uuden jäsenvaltion toimittamien tietojen perusteella.

8.
Edellä 60 artiklassa tarkoitetun kertomuksen on
koskettava myös uusien jäsenvaltioiden suorittamaa
täytäntöönpanoa.

3.
Viljelijän on kyseiselle alueelle 2 kohdan mukaisesti
vahvistetun enimmäismäärän rajoissa saatava käyttää 1
kohdassa tarkoitettua vaihtoehtoa:

Uudet jäsenvaltiot voivat puolueettomien kriteerien mukaisesti myös vahvistaa alueellisen enimmäismäärän tai sen
osan puitteissa erilaisia oikeuksien yksikköarvoja jaettavaksi 71 f artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille viljelijöille
nurmena olevien hehtaarien, sellaisina kuin ne on määritelty 30 päivänä kesäkuuta 2003, ja muiden tukikelpoisten
hehtaarien tai vaihtoehtoisesti monivuotisena laitumena
olevien hehtaarien, sellaisina kuin ne on määritelty 30
päivänä kesäkuuta 2003, ja muiden tukikelpoisten
hehtaarien osalta.

a) hänen 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuotantoon
vuonna 2003 käyttämänsä hehtaarimäärän rajoissa;
b) edellä 71 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan
säännöksistä poiketen, jos sovelletaan soveltuvin osin
40 artiklaa ja 42 artiklan 4 kohtaa, jonkin sellaisen

71 h artikla

Niityt
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71 i artikla

Lypsylehmäpalkkio ja lisätuet

Vuodesta 2007 alkaen 95 ja 96 artiklassa säädetyistä lypsylehmäpalkkioista ja lisätuista johtuvat vuonna 2007
myönnettävät määrät sisällytetään maatilan tulotukijärjestelmään.
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4.
Edellä 1—3 kohdan säännöksiä ei sovelleta viljelijöihin, joiden ilmoittama 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
hehtaarimäärä on alhaisempi kuin hehtaarimäärä, joka
tarvitaan 92 viljatonnia vastaavan määrän tuottamiseen
liitteessä IX määritellyllä tavalla liitteessä XI b tarkoitetun,
siinä uudessa jäsenvaltiossa, jossa tila sijaitsee, sovellettavan
viitesadon perusteella; kyseinen hehtaarimäärä jaetaan 2
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetulla suhteella.

71 k artikla
Uudet jäsenvaltiot voivat kuitenkin päättää, että 95 ja 96
artiklassa säädetyistä lypsylehmäpalkkioista ja lisätuista
johtuvat määrät on sisällytettävä osittain tai kokonaan
maatilan tulotukijärjestelmään vuodesta 2005 alkaen.
Tämän kohdan nojalla vahvistetut oikeudet muuttuvat
vastaavasti.

Kyseisiä tukia koskevien oikeuksien vahvistamiseksi
käytettävä määrä on yhtä suuri kuin 95 ja 96 artiklan
mukaisesti myönnettävät määrät laskettuna sen vuoden
maaliskuun 31 päivän tilakohtaisen maidon viitemäärän
perusteella, jona kyseiset tuet otettiin kokonaan tai osittain
maatilan tulotukijärjestelmän piiriin.

Poiketen siitä, mitä asetuksen 71 a artiklan 1 kohdassa
säädetään, 48, 49 ja 50 artiklaa sovelletaan soveltuvin
osin.

71 j artikla

Tukioikeuksien edellytykset

1.
Poiketen siitä, mitä 46 artiklan 1 kohdassa säädetään,
tämän luvun mukaisesti vahvistetut oikeudet voi siirtää
ainoastaan samalla alueella tai sellaisten alueiden kesken,
joilla hehtaarikohtaiset oikeudet ovat samat.

2.
Uudet jäsenvaltiot voivat myös päättää maatilan tulotukijärjestelmän ensimmäistä soveltamisvuotta edeltävän
vuoden 1 päivään elokuuta mennessä yhteisön oikeuden
yleisperiaatetta noudattaen, että tässä luvussa vahvistettuja
tukioikeuksia voidaan muuttaa asteittain etukäteen vahvistettujen menettelyjen ja objektiivisten kriteerien mukaisesti.

71 l artikla

Kesannointioikeudet
Vapaaehtoinen täytäntöönpano
1.
Viljelijät saavat osan tukioikeuksistaan kesannointioikeuksien muodossa.

2.
Kesannointioikeuksien määrä on vahvistettava kertomalla maatilan tulotukijärjestelmän ensimmäisenä soveltamisvuonna ilmoitettu 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
viljelijän tukikelpoinen maa sovellettavalla kesannointivelvoiteprosentilla.

Kesannointivelvoiteprosentti on laskettava kertomalla
pakollisen kesannoinnin 10 prosentin perusvelvoite kyseisellä alueella sovellettavalla suhteella, joka saadaan kun
jaetaan 101 artiklan kolmannessa alakohdassa tarkoitettu
alueellinen perusala / tarkoitetut alueelliset perusalat 54
artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tukikelpoisella maalla.

3.
Kesannointioikeuksien arvo on 71 f artiklan 1
kohdan mukaisesti vahvistettu tukioikeuksien alueellinen
arvo.

1.
Tämän asetuksen 5 luvun 2, 3 ja 4 jaksoa sovelletaan
uusiin jäsenvaltioihin tässä artiklassa vahvistettuja edellytyksiä noudattaen. Mainittua 4 jaksoa ei kuitenkaan sovelleta uusiin jäsenvaltioihin, jotka soveltavat 143 b artiklassa
tarkoitettua yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää.

2.
Tämän asetuksen 5 luvun 2 ja 3 jaksossa olevia viittauksia 41 artiklaan erityisesti kansallisen enimmäismäärän
(kansallisten enimmäismäärien) osalta on pidettävä viittauksina 71 c artiklaan.

3.
Edellä 64 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen on sisällettävä tässä luvussa vahvistetut vaihtoehdot.
(*) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1.
(**) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29.”
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6) Korvataan 74 artiklan 1 kohta seuraavasti:

30.3.2004

9) Korvataan 81 artikla seuraavasti:

”1.
Tukea myönnetään kansallisille perusaloille liitteessä
X luetelluilla perinteisillä tuotantoalueilla.

”81 artikla

Perusalat ovat seuraavat:

Vahvistetaan jokaiselle tuottajajäsenvaltiolle kansallinen
perusala. Ranskalle vahvistetaan kuitenkin kaksi perusalaa.
Perusalat ovat seuraavat:

Kreikka

617 000 ha

Espanja

594 000 ha

Ranska

208 000 ha

Italia

Alat

Kreikka

20 333 ha

Espanja

104 973 ha

Ranska:
— Manner-Ranska

19 050 ha

— Ranskan Guyana

4 190 ha

Italia

1 646 000 ha

219 588 ha

Unkari

3 222 ha

Kypros

6 183 ha

Portugali

Unkari

2 500 ha

Jäsenvaltio voi jakaa perusalansa tai alansa osaperusaloihin
määrittelemiensä objektiivisten perusteiden mukaisesti.”

Itävalta

7 000 ha

Portugali

24 667 ha

10) Korvataan 84 artikla seuraavasti:
”84 artikla

118 000 ha”

Alat

7) Korvataan 78 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Käyttöön otetaan 1 600 000 hehtaarin
enimmäispinta-ala, josta tukea voidaan maksaa.”

taattu

1.
Jäsenvaltio myöntää yhteisön tukea sen enimmäismäärän puitteissa, joka lasketaan kertomalla sille 3
kohdassa vahvistetun taatun kansallisen alan hehtaarien
määrä keskimääräisen tuen määrällä, joka on
120,75 euroa.
2.
Käyttöön otetaan 812 400 hehtaarin taattu enimmäispinta-ala.

8) Korvataan 80 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Tuki on seuraavanlainen, ja se perustuu asianomaisten jäsenvaltioiden satoihin:

3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitettu taattu enimmäispintaala jaetaan taattuihin kansallisiin aloihin seuraavasti:
Taatut kansalliset alat

Markkinointivuosi 2004/2005
ja jos sovelletaan
71 artiklaa
(euroa/ha)

Markkinointivuosi 2005/2006
ja seuraavat
(euroa/ha)

Kreikka

1 323,96

561,00

Espanja

1 123,95

476,25

100 ha

Saksa

1 500 ha

Kreikka

41 100 ha

Espanja

568 200 ha

Ranska

17 300 ha

Italia
Kypros

Ranska:
— Manner-Ranska

Belgia

Luxemburg
971,73

411,75

— Ranskan Guyana

1 329,27

563,25

Italia

1 069,08

453,00

548,70

232,50

Unkari

Portugali

1 070,85

453,75”

5 100 ha
100 ha
2 900 ha

Alankomaat

100 ha

Itävalta

100 ha

Puola

Unkari

130 100 ha

1 000 ha

Portugali

41 300 ha

Slovenia

300 ha

Slovakia

3 100 ha

Yhdistynyt
kuningaskunta

100 ha
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4.
Jäsenvaltio voi jakaa taatun kansallisen alansa osaaloihin puolueettomin perustein erityisesti alueellisella
tasolla tai suhteessa tuotantoon.”
11) Korvataan 90 artikla seuraavasti:
”90 artikla
Tukikelpoisuusedellytykset
Tukea myönnetään ainoastaan aloille, joiden tuotannosta
on tehty viljelijän ja jalostusteollisuuden välinen sopimus,
paitsi jos viljelijä toteuttaa jalostuksen itse tilallaan.
Aloja, joihin on sovellettu energiaviljelyjärjestelmää, ei
voida laskea asetuksen (EY) N:o 1251/1999 6 artiklan 1
kohdassa ja tämän asetuksen 54 artiklan 2 kohdassa, 63
artiklan 2 kohdassa, 71 j artiklassa ja 107 artiklan 1
kohdassa esitetyn kesannointivelvoitteen mukaiseksi kesannoksi.”
12) Korvataan 94 artikla seuraavasti:
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15) Lisätään 103 artiklan ensimmäisen alakohdan jälkeen
alakohta seuraavasti:
”Vaihtoehtoisesti niiden uusien jäsenvaltioiden osalta, jotka
vuonna 2004 soveltavat 143 b artiklassa tarkoitettua
yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää ja valitsevat 66
artiklan soveltamisen, aluejakosuunnitelma laaditaan
puolueettomia perusteita noudattaen yhtenäisen pintaalatuen järjestelmän viimeisen soveltamisvuoden 1 päivään
elokuuta mennessä. Kun tämä on tehty, yhdistettyjen
alueellisten perusalojen ja alueiden viitesadon painotetun
keskiarvon on noudatettava liitteessä XI b lueteltuja kansallisten perusalojen ja viitesatojen rajoja.”
16) Korvataan 105 artikla seuraavasti:
”105 artikla
Durumvehnän lisäkorvaus
1.
Pinta-alatukeen
suuruus on
— 291 euroa
2006,

myönnetään

hehtaarilta

lisäkorvaus,

jonka

markkinointivuonna

2005/

”94 artikla

— 285 euroa hehtaarilta markkinointivuodesta 2006/
2007 alkaen,

Edellytykset

durumvehnän viljelyyn varatulle viljelyalalle liitteessä X
luetelluilla perinteisillä tuotantoalueilla seuraavien määrien
rajoissa:

Tuki maksetaan ainoastaan niistä perunamääristä, joita
koskee perunantuottajan ja tärkkelyksenvalmistajan välinen
viljelysopimus tällaiselle yritykselle myönnetyn kiintiön,
sellaisena kuin siihen viitataan asetuksen (EY) N:o 1868/94
2 artiklan 2 tai 4 kohdassa, rajoissa.”
13) Korvataan 99 artiklan 3 kohta seuraavasti:

Kreikka

617 000 ha

Espanja

594 000 ha

Ranska

208 000 ha

”3.
Haetun tuen määrä ei saa ylittää sitä enimmäismäärää, jonka komissio on vahvistanut 64 artiklan 2
kohdan mukaisesti ja joka vastaa 41 artiklassa tarkoitettuun kansalliseen enimmäismäärään kuuluvaa asianomaisia
lajeja koskevien siementukien osaa. Uusien jäsenvaltioiden
osalta tämän enimmäismäärän on kuitenkin vastattava liitteessä XI a mainittuja määriä.

Italia

Jos haetun tuen kokonaismäärä ylittää vahvistetun enimmäismäärän, viljelijäkohtaista tukea vähennetään kyseisenä
vuonna suhteessa ylityksen määrään.”

1 646 000 ha

Kypros

6 183 ha

Unkari

2 500 ha

Itävalta

7 000 ha

Portugali

118 000 ha.

14) Lisätään 101 artiklan toisen alakohdan jälkeen alakohta
seuraavasti:
”Komissio vahvistaa kuitenkin uusien jäsenvaltioiden
alueellisen perusalan tai alueelliset perusalat 144 artiklan 2
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja liitteessä XI
b lueteltujen kansallisten perusalojen rajoissa.”

2.
Jos niiden viljelyalojen yhteismäärä, jolle pintaalatuen lisäkorvausta haetaan, on tietyn markkinointivuoden aikana edellä tarkoitettua ylärajaa suurempi, viljelijäkohtaista viljelyalaa, josta lisäkorvausta voidaan maksaa,
vähennetään suhteessa siihen.
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Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 1 kohdassa jäsenvaltioittain
vahvistettuja rajoituksia noudattaen jakaa mainitussa
kohdassa ilmoitetut viljelyalat liitteessä X määriteltyjen
tuotantoalueiden kesken tai, niiden jäsenvaltioiden osalta,
jotka muodostavat yhteisön 30 päivänä huhtikuuta 2004,
tarvittaessa aluejakosuunnitelman mukaisten tuotantoalueiden kesken vuosien 1993—1997 durumvehnätuotannon määrän mukaisesti. Jos näin tehdään ja jos niiden
viljelyalojen summa, joiden osalta pinta-alatuen lisäkorvausta haetaan tietyllä tuotantoalueella, tietyn markkinointivuoden aikana ylittää vastaavan alueellisen ylärajan,
kyseisen tuotantoalueen viljelijäkohtaista viljelyalaa, jonka
osalta lisäkorvausta voidaan maksaa, vähennetään samassa
suhteessa. Tämä vähennys tehdään, kun jäsenvaltion sisällä
on toteutettu alojen siirto niiltä alueilta, jotka eivät ole
saavuttaneet alueellista ylärajaansa, alueille, joilla tämä
yläraja on ylitetty.
3.
Alueille, joilla durumvehnän tuotanto on vakiintunutta ja jotka ovat muita kuin liitteessä X tarkoitettuja
alueita, myönnetään markkinointivuodelle 2005/2006
erityistukea 46 euroa hehtaarilta seuraavien hehtaarimäärien rajoissa:

18) Korvataan 116 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että palkkio-oikeuksien määrä ei
niiden alueella ylitä 4 kohdassa vahvistettuja kansallisia
enimmäismääriä ja että 118 artiklassa tarkoitetut kansalliset varannot voidaan ylläpitää.
Lukuun ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan 143 b
artiklaa, uusien jäsenvaltioiden on jaettava tuottajakohtaiset
enimmäismäärät tuottajille ja perustettava kullekin näistä
uusista jäsenvaltioista 4 kohdan mukaisesti varatusta
palkkio-oikeuksien kokonaismäärästä kansalliset varannot
vuoden kuluessa liittymispäivästä.
Asetuksen 143 b artiklan mukaisen yhtenäisen pintaalatuen järjestelmän soveltamiskauden jälkeen ja sovellettaessa 67 artiklaa toisessa alakohdassa tarkoitettu tuottajakohtaisten enimmäismäärien jakaminen tuottajille ja
kansallisten varantojen perustaminen on tehtävä maatilan
tulotukijärjestelmän
ensimmäisen
soveltamisvuoden
loppuun mennessä.”
19) Korvataan 116 artiklan 4 kohta seuraavasti:
”4.

Saksa

Sovelletaan seuraavia enimmäismääriä:

10 000 ha

Espanja

4 000 ha

Ranska

50 000 ha

Italia

4 000 ha

Unkari

4 305 ha

Slovakia

4 717 ha

30.3.2004

Jäsenvaltio

Oikeudet (x 1 000)

Belgia

70

Tšekin tasavalta

66,733

Tanska

104

Saksa

2 432

Viro

Yhdistynyt
kuningaskunta

5 000 ha.”

17) Korvataan 108 artikla seuraavasti:
”108 artikla
Tukikelpoiset alueet
Tukihakemuksia ei voida esittää sellaisista alueista, jotka
olivat vuoden 2003 pinta-alatukihakemusten määräpäivänä
monivuotisena laitumena, monivuotisina viljelminä,
metsänä tai muussa kuin maatalouskäytössä.

48

Kreikka

11 023

Espanja

19 580

Ranska

7 842

Irlanti

4 956

Italia

9 575

Kypros

472,401

Latvia

18,437

Liettua

17,304

Luxemburg

4

Unkari

1 146

Malta

8,485

Alankomaat

930

Itävalta

206

Puola

335,88

Portugali (*)

Uusien jäsenvaltioiden osalta tukihakemuksia ei voida
esittää sellaisista alueista, jotka olivat 30 päivänä kesäkuuta
2003 monivuotisena laitumena, monivuotisina viljelminä,
metsänä tai muussa kuin maatalouskäytössä.
Jäsenvaltiot voivat poiketa 144 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti määritettävin edellytyksin
tämän artiklan ensimmäisen tai toisen kohdan säännöksistä
edellyttäen, että ne toteutettavat toimenpiteet sen välttämiseksi, että soveltaminen johtaisi tukikelpoisen kokonaisviljelyalan merkittävään lisäykseen.”

2 690

Slovenia

84,909

Slovakia

305,756

Suomi

80

Ruotsi

180

Yhdistynyt kuningaskunta
Yhteensä

19 492
81 667,905

(*) Mukautetaan asetuksen (EY) N:o 1017/94 voimassaolon päättyessä.”
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22) Korvataan 123 artiklan 8 kohta seuraavasti:

20) Korvataan 119 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3.
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Sovelletaan seuraavia kokonaismääriä:

”8.

Sovelletaan seuraavia alueellisia enimmäismääriä:

(tuhatta euroa)

Belgia

235 149

Tšekin tasavalta

244 349

Tanska

277 110

Belgia

64

Tšekin tasavalta

71

Tanska

79

Saksa
Viro

Saksa
Viro
Kreikka

1 793
51
8 767

Espanja

18 827

Ranska

7 083

1 782 700
18 800

Kreikka

143 134

Espanja

713 999 (*)

Ranska

1 754 732 (**)

Irlanti

1 077 458

Italia

598 746

Kypros

12 000

Latvia

70 200
150 000

Irlanti

4 875

Liettua

Italia

6 920

Luxemburg

18 962

Unkari

94 620

Malta

3 201

Kypros

441

Latvia

19

Liettua

18

Luxemburg
Unkari
Malta

4
1 212

Alankomaat

157 932

Itävalta

373 400

Puola

926 000

Portugali

175 075 (***) (****)

Slovenia

92 276

Slovakia

78 348

9

Suomi

250 000

Alankomaat

743

Ruotsi

250 000

Itävalta

185

Yhdistynyt kuningaskunta

1 419 811 (*****)

(*)

Puola

355

Portugali

2 275

Slovenia

86

Slovakia

323

Suomi

61

Ruotsi

162

Yhdistynyt kuningaskunta

20 162”

Rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1454/2001 vahvistettujen
erityisten sääntöjen soveltamista.
(**)
Rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1452/2001 vahvistettujen
erityisten sääntöjen soveltamista.
(***) Rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1453/2001 vahvistettujen
erityisten sääntöjen soveltamista.
(****) Mukautetaan asetuksen (EY) N:o 1017/94 voimassaolon päättyessä.
(*****) Tätä
enimmäismäärää
korotetaan
tilapäisesti
100 000:lla
1 519 811:een, kunnes alle kuuden kuukauden ikäisiä eläviä eläimiä
saa viedä maasta.”

23) Korvataan 126 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Kullekin emolehmien kasvattajalle myönnetään
tukea asetuksen (EY) N:o 1254/1999 7 artiklan tai 2
kohdan toisen alakohdan mukaisesti vahvistettujen tuottajakohtaisten enimmäismäärien rajoissa.”
24) Korvataan 126 artiklan 2 kohta seuraavasti:

21) Lisätään 119 artiklaan kohta seuraavasti:
”4.
Uusissa jäsenvaltioissa kokonaismääriä sovelletaan
143 a artiklassa vahvistetun tukien lisäystä koskevan aikataulun mukaisesti.”

”2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että palkkio-oikeuksien määrä ei
niiden alueella ylitä 5 kohdassa vahvistettuja kansallisia
enimmäismääriä ja että 128 artiklassa tarkoitetut kansalliset varannot voidaan ylläpitää.
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Lukuun ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan 143 b
artiklaa, uusien jäsenvaltioiden on jaettava tuottajakohtaiset
enimmäismäärät tuottajille ja perustettava kansalliset
varannot kullekin näistä jäsenvaltioista 5 kohdan mukaisesti varatusta palkkio-oikeuksien kokonaismäärästä
vuoden kuluessa liittymispäivästä.
Asetuksen 143 b artiklan mukaisen yhtenäisen pintaalatuen järjestelmän soveltamiskauden jälkeen ja sovellettaessa 68 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohtaa
toisessa alakohdassa tarkoitettu tuottajakohtaisten enimmäismäärien jakaminen tuottajille ja kansallisten varantojen perustaminen on tehtävä maatilan tulotukijärjestelmän
ensimmäisen
soveltamisvuoden
loppuun
mennessä.”
25) Korvataan 126 artiklan 5 kohta seuraavasti:
”5.

Sovelletaan seuraavia kansallisia enimmäismääriä:

Belgia
Tšekin tasavalta (*)

394 253
90 300

Tanska

112 932

Saksa

639 535

Viro (*)

13 416

Kreikka

138 005

Espanja (**)

1 441 539

Ranska (***)

3 779 866

Irlanti

1 102 620

Italia
Kypros (*)

621 611
500

30.3.2004

26) Lisätään 130 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Uusien jäsenvaltioiden osalta kansalliset enimmäismäärät
esitetään seuraavassa taulukossa.

Sonnit, härät, lehmät
ja hiehot

1—8 kuukauden
ikäiset vasikat, joiden
teurastuspaino on
enintään 185
kilogrammaa

Tšekin tasavalta

483 382

27 380

Viro

107 813

30 000

Kypros

21 000

—

Latvia

124 320

53 280

Liettua

367 484

244 200

Unkari

141 559

94 439

Malta

6 002

17

Puola

1 815 430

839 518

Slovenia

161 137

35 852

Slovakia

204 062

62 841”

27) Korvataan 133 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3.

Sovelletaan seuraavia kokonaismääriä:
(milj. euroa)

Belgia
Tšekin tasavalta

39,4
8,776017

Tanska

11,8

Saksa

88,4

Latvia (*)

19 368

Liettua (*)

47 232

Viro

1,13451

Luxemburg

18 537

Kreikka

3,8

117 000

Espanja

33,1

454

Ranska

93,4

Irlanti

31,4

Italia

65,6

Unkari (*)
Malta (*)
Alankomaat

63 236

Itävalta

375 000

Kypros

0,308945

Puola (*)

325 581

Latvia

1,33068

Portugali (****) (*****)

416 539

Liettua

4,942267

86 384

Luxemburg

3,4

Slovakia (*)

28 080

Unkari

2,936076

Suomi

55 000

Malta

0,0637

Ruotsi

155 000

Slovenia (*)

Yhdistynyt kuningaskunta
(*)
(**)

1 699 511

Sovelletaan liittymispäivästä alkaen.
Rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1454/2001 vahvistettujen
erityisten sääntöjen soveltamista.
(***) Rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1452/2001 vahvistettujen
erityisten sääntöjen soveltamista.
(****) Rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1453/2001 vahvistettujen
erityisten sääntöjen soveltamista.
(*****) Korotetaan asetuksen (EY) N:o 1017/94 voimassaolon päättyessä
palkkioilla, jotka johtuvat kyseisen asetuksen soveltamisesta vuosina
2003 ja 2004.”

Alankomaat

25,3

Itävalta

12,0

Puola

27,3

Portugali

6,2

Slovenia

2,964780

Slovakia

4,500535

Suomi

6,2

Ruotsi

9,2

Yhdistynyt kuningaskunta

63,8”
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28) Lisätään 135 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan
luetelmakohta seuraavasti:
”— uusien jäsenvaltioiden osalta: samansuuruinen kuin
123 artiklan 8 kohdassa esitetty enimmäismäärä tai
samansuuruinen kuin vuosina 2001, 2002 ja 2003
teurastettujen urospuolisten nautaeläinten keskimääräinen lukumäärä kyseisten vuosien Eurostat-tilastojen
perusteella tai muiden komission hyväksymien,
kyseisiä vuosia koskevien julkaistujen tilastojen perusteella.”
29) Lisätään 135 artiklan 4 kohtaan virke seuraavasti:
”Uusien jäsenvaltioiden osalta viitevuodet ovat 2001, 2002
ja 2003.”
30) Lisätään 136 artiklan 2 kohdan toiseen alakohtaan virke
seuraavasti:
”Uusien jäsenvaltioiden osalta viitevuodet ovat 1999, 2000
ja 2001.”

L 91/11

Jos haetun tuen kokonaismäärä ylittää vahvistetun enimmäismäärän, viljelijäkohtaista tukea vähennetään kyseisenä
vuonna suhteessa ylityksen määrään.”

34) Korvataan 145 artiklan d alakohta seuraavasti:

”d) maatilan tulotukijärjestelmän osalta yksityiskohtaiset
säännöt, jotka koskevat erityisesti kansallisen varannon
perustamista, oikeuksien siirtämistä, monivuotisten
viljelykasvien, monivuotisten laidunten, maatalousmaan ja niittyjen määrittelyä, III osaston 5 ja 6 luvussa
säädettyjä vaihtoehtoja ja luetteloa viljelykasveista,
joiden viljely kesannoidulla maalla sallitaan, sekä yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat päätöksellä 93/
355/ETY hyväksytyn GATT-sopimukseen liittyvän
Euroopan talousyhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen
välisen öljysiemeniä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan noudattamista (*);
(*) EYVL L 147, 18.6.1993, s. 25.”

31) Lisätään 136 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:
”136 a artikla
Soveltamisedellytykset uusissa jäsenvaltioissa
Uusissa jäsenvaltioissa sovelletaan 133 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettuja kokonaismääriä ja 136 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettua 350 euron suuruista pinta-alatuen enimmäismäärää hehtaaria kohden 143 a artiklassa esitetyn
tukien lisäystä koskevan aikataulun mukaisesti.”
32) Lisätään 139 artiklan ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti:
”Uusien jäsenvaltioiden osalta komission 64 artiklan 2
kohdan mukaisesti vahvistaman enimmäismäärän on
kuitenkin vastattava 71 c artiklassa tarkoitettuun enimmäismäärään kuuluvan kunkin asianomaisen suoran tuen
osuutta.”
33) Korvataan 143 artikla seuraavasti:

35) Korvataan 145 artiklan i alakohta seuraavasti:

”i) liitteiden II, VI, VII, IX, X ja XI muutokset, jotka saattavat olla tarpeen ottaen huomioon erityisesti vasta
hyväksytty yhteisön lainsäädäntö, ja, siltä osin kuin se
koskee liitteitä VIII ja VIII a, siinä tapauksessa, että
sovelletaan vastaavasti 62 ja 71 i artiklaa, sekä
tapauksen mukaan niiden tietojen perusteella, jotka
jäsenvaltiot toimittavat peltokasvitukia vastaavasta
viitemäärien osasta sekä varsinaisista enimmäismääristä,
joita korotetaan sen mukaan, mikä muodostuu tosiasiallisesti määritetyn alan ja sen alan, jolle peltokasvitukia maksettiin vuosina 2000 ja 2001, väliseksi
erotukseksi komission asetuksen (ETY) N:o 3887/
92 (**) 9 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti perusalojen
(tai durumvehnän taatun enimmäispinta-alan) rajoissa
ja ottaen huomioon liitteessä VIII esitettyjen laskelmien
perustana oleva kansallinen keskisato;
(**) EYVL L 327, 12.12.2001, s. 11.”

”143 artikla
Enimmäismäärä
Haetun tuen määrä ei saa ylittää enimmäismäärää, jonka
komissio vahvistaa 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja joka
vastaa liitteessä VI tarkoitetun palkoviljojen pinta-alatuen
osuutta 41 artiklassa tarkoitetusta enimmäismäärästä.
Uusien jäsenvaltioiden osalta komission 64 artiklan 2
kohdan mukaisesti vahvistaman enimmäismäärän on
kuitenkin vastattava liitteessä VI tarkoitetun palkoviljojen
pinta-alatuen osuutta 71 c artiklassa tarkoitetusta kansallisesta enimmäismäärässä.

36) Korvataan 145 artiklan q alakohta seuraavasti:

”q) hätätapauksessa käytäntöön liittyvien ja erityisongelmien ratkaisemisen kannalta tarvittavat asianmukaisesti
perustellut toimenpiteet, erityisesti II osaston 4 luvun
ja III osaston 5 ja 6 luvun täytäntöönpanemiseen liittyvät toimenpiteet. Tällaiset toimenpiteet voivat
poiketa tämän asetuksen tietyistä osista, mutta
ainoastaan siinä määrin ja sellaisen ajanjakson ajan
kuin on ehdottomasti tarpeen.”
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37) Korvataan 146 artikla seuraavasti:
”146 artikla
Tietojen antaminen komissiolle
Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle yksityiskohtaisesti tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi
toteutetuista ja erityisesti 5, 13, 42, 58, 71 d ja 71 e artiklaan liittyvistä toimenpiteistä.”
38) Lisätään 154 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:
”154 a artikla
Uusia jäsenvaltioita koskevat siirtymätoimenpiteet
1.
Jos siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen helpottamaan uusien jäsenvaltioiden siirtymistä yhtenäisen
pinta-alatuen järjestelmästä maatilan tulotukijärjestelmään ja muihin III ja IV osastossa tarkoitettuihin
tukijärjestelmiin, tällaiset toimenpiteet on hyväksyttävä 144 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet voidaan hyväksyä 1 päivänä toukokuuta 2004 alkavana ja 30 päivänä kesäkuuta 2009 päättyvänä ajanjaksona, eikä niitä sovelleta tämän päivämäärän
jälkeen. Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta jatkaa tätä ajanjaksoa.”
39) Lisätään liitteen VIII jälkeen liite seuraavasti:
”LIITE VIII A

Tämän asetuksen 71 c artiklassa tarkoitetut kansalliset enimmäismäärät
Enimmäismäärät on laskettu ottaen huomioon 143 a artiklassa esitetty tukien lisäystä koskeva aikataulu, eikä niitä sen vuoksi edellytetä alennettavan.
(miljoonaa euroa)
Tšekin
tasavalta

Viro

2005

227,9

23,4

2006

265,7

2007

Kalenterivuosi

Slovenia

Slovakia

724,3

35,5

97,6

0,78

845,0

41,4

113,6

495,1

1,59

1 098,8

55,5

144,5

183,6

618,5

1,99

1 373,4

69,4

180,5

83,4

220,3

741,9

2,38

1 648,0

83,3

216,6

24,4

97,3

257,0

865,2

2,78

1 922,5

97,2

252,6

80,7

27,8

111,2

293,7

988,6

3,18

2 197,1

111,0

288,6

769,3

90,8

31,3

125,1

330,4

1 111,9

3,57

2 471,7

124,9

324,6

854,6

100,9

34,8

139,0

367,1

1 235,3

3,97

2 746,3

138,8

360,6”

Kypros

Latvia

Liettua

8,9

33,9

92,0

27,3

10,4

39,6

342,4

40,4

13,9

2008

427,8

50,5

2009

513,2

2010

Malta

Puola

350,8

0,67

107,3

408,7

55,6

146,9

17,4

69,5

60,5

20,9

598,5

70,6

2011

683,9

2012
seuraavat vuodet

40) Täydennetään liitettä X seuraavilla kohdilla:
”KYPROS
UNKARI
Alueet
Dél Dunamenti síkság

Unkari

30.3.2004
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Dél-Dunántúl
Közép-Alföld
Mezőföld
Berettyo-Kőrös-Maros vidéke
Györi medence
Hajdúság.”
41) Lisätään liitteen XI jälkeen liitteet seuraavasti:
”LIITE XI A
Tämän asetuksen 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut siementukien enimmäismäärät uusissa jäsenvaltioissa
(miljoonaa euroa)
Tšekin
tasavalta

Viro

Kypros

Latvia

Liettua

Unkari

Malta

Puola

Slovenia

Slovakia

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,11

0,05

2008

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,14

0,06

2009

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,17

0,07

2010

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,19

0,08

2011

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,22

0,09

2012

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,25

0,11

seuraavat vuodet

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,28

0,12

Kalenterivuosi

LIITE XI B
Tämän asetuksen 101 ja 103 artiklassa tarkoitetut kansalliset peltokasvien perusalat ja viitesadot uusissa
jäsenvaltioissa
Perusala
(hehtaaria)

Viitesadot
(t/ha)

2 253 598

4,20

362 827

2,40

Kypros

79 004

2,30

Latvia

443 580

2,50

Liettua

1 146 633

2,70

Unkari

3 487 792

4,73

Malta

4 565

2,02

Puola

9 454 671

3,00

Slovenia

125 171

5,27

Slovakia

1 003 453

Tšekin tasavalta
Viro

4,06”
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2 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1786/2003 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.

Edellä 1 kohdassa vahvistettu taattu enimmäismäärä jakautuu jäsenvaltioittain seuraavasti:
Taatut kansalliset määrät (tonnia)

Belgian ja Luxemburgin talousliitto (BLEU)

8 000

Tšekin tasavalta

27 942

Tanska

334 000

Saksa

421 000

Kreikka

37 500

Espanja

1 325 000

Ranska

1 605 000

Irlanti

5 000

Italia

685 000

Liettua

650

Unkari

49 593

Alankomaat

285 000

Itävalta

4 400

Puola

13 538

Portugali

30 000

Slovakia

13 100

Suomi

3 000

Ruotsi

11 000

Yhdistynyt kuningaskunta

102 000”

3 artikla
Lisätään asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 artiklaan kohta seuraavasti:
”Toisen kohdan viimeisessä luetelmakohdassa säädettyä toimenpidettä ei sovelleta Tšekin tasavallan,
Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian osalta.”
4 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004 edellyttäen, että Tšekin tasavallan, Viron tasavallan,
Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan
tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehty sopimus tulee
voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2004.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
B. COWEN

30.3.2004
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 584/2004,
annettu 29 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 30 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 29 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).

L 91/16

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

30.3.2004

LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 29 päivänä maaliskuuta 2004 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi ( )

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
204
212
624
999

105,5
41,2
119,6
124,8
97,8

0707 00 05

052
068
096
204
220
999

114,0
105,0
80,6
19,6
135,1
90,9

0709 90 70

052
204
999

113,8
80,8
97,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

49,7
44,5
57,6
45,4
44,9
61,4
50,6

0805 50 10

052
400
999

47,5
51,0
49,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

27,3
84,4
119,7
99,5
74,6
78,0
78,9
78,1
83,8
144,6
86,9

0808 20 50

388
512
528
999

72,5
66,9
66,6
68,7

1

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EYVL L 313, 28.11.2003, s. 11) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.

30.3.2004
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 585/2004,
annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004,
kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamista ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan
asiakirjan laadinnasta annetun asetuksen (EY) N:o 282/2004 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Näiden seikkojen selventämiseksi olisi tarpeen muuttaa
asetusta (EY) N:o 282/2004.

(4)

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

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien
eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/
ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun
neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1), ja erityisesti sen 3
artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 2 kohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamista ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan
laadinnasta 18 päivänä helmikuuta 2004 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 282/2004 (2) 8 artiklassa
ei ilmaista riittävän selkeästi nykyisten ja uusien jäsenvaltioiden välisiin, liittymisen yhteydessä lakkautettaviin
rajatarkastusasemiin liittyviä siirtymäsäännöksiä, joten
sen sanamuotoa olisi epäselvyyksien poistamiseksi
muutettava.
Asetuksessa (EY) N:o 282/2004 olevan yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan 25 kohdassa oleva lastista
vastaavan vakuutus ja 42 kohdassa oleva virkaeläinlääkärin vakuutus eivät ole riittävän tarkkoja, joten
asiakirjan tekstiä on muotoiltava.

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 282/2004 seuraavasti:
1) Korvataan 8 artikla seuraavasti:
”8 artikla
Ennen 1 päivää toukokuuta 2004 tätä asetusta ei sovelleta
liitteessä II lueteltuihin rajatarkastusasemiin, jotka lakkautetaan Puolan, Slovakian, Slovenian, Tšekin ja Unkarin liittymisen yhteydessä.”.
2) Korvataan liitteessä I oleva yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan malli tämän asetuksen liitteessä esitetyllä mallilla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

(1) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56, direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 96/43/EY (EYVL L 162, 1.7.1996,
s. 1).
2
( ) EUVL L 49, 19.2.2004, s. 11.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 586/2004,
annettu 29 päivänä maaliskuuta 2004,
määrättyyn järjestelmään liittyvien maaliskuussa 2004 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha-alan
tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 2497/96
mukaisesti
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Israelin valtion assosiointisopimuksessa ja väliaikaisessa sopimuksessa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
siipikarjanliha-alalla 18 päivänä joulukuuta 1996 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 2497/96 (1), ja erityisesti sen 4
artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Jaksoksi 1 päivästä tammikuuta 30 päivän huhtikuuta 2004
jätetyt tuontitodistushakemukset ovat suurempia kuin käytettävissä olevat määrät, ja niitä on tämän vuoksi alennettava kiinteämääräisellä prosentilla tasapuolisen jakamisen varmistamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1. Asetuksen (EY) N:o 2497/96 nojalla kaudeksi 1 päivästä
tammikuuta 30 päivään huhtikuuta 2004 esitetyistä tuontitodistushakemuksista hyväksytään tämän asetuksen liitteessä I
tarkoitettu osuus.
2. Tuontitodistushakemuksia voidaan jättää asetuksen (EY)
N:o 2497/96 säännösten mukaisesti liitteessä II tarkoitetuista
kokonaismääristä 1 päivästä toukokuuta 30 päivään kesäkuuta
2004 ulottuvan ajanjakson seitsemän ensimmäisen päivän ajan.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 338, 28.12.1996, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 361/2004 (EUVL L 63,
28.2.2004, s. 15).
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Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivästä
tammikuuta 30 päivään huhtikuuta 2004 jätetyt
tuontitodistushakemukset hyväksytään

IL1

4,08

IL2

—

LIITE II
(t)
Ryhmän numero

Käytettävissä
olevat määrät

IL1

245,14

IL2

87,55
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 587/2004,
annettu 29 päivänä maaliskuuta 2004,
neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta,
Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

välein jäsenvaltioiden toimittamien painotettujen tietojen perusteella. On tärkeää, että kyseiset hinnat vahvistetaan viipymättä,
jotta sovellettavat tullit voidaan määritellä. Tässä tarkoituksessa
on suotavaa säätää tämän asetuksen välittömästä voimaantulosta,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan liitteessä asetuksen (ETY) N:o 700/88 1 b artiklassa tarkoitettujen isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi), terttuneilikoiden (spray-tyyppi) sekä iso- ja pienikukkaisten
ruusujen yhteisön tuonti- ja tuottajahinnat kahden viikon ajanjaksoksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2004.
Sitä sovelletaan 31 maaliskuuta—13 huhtikuuta 2004 välisenä
aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden pääjohtaja

(1) EYVL L 382, 31.12.1987, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1300/97 (EYVL L 177,
5.7.1997, s. 1).
(2) EYVL L 72, 18.3.1988, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2062/97 (EYVL L 289, 22.10.1997,
s. 1).

L 91/24

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

30.3.2004

LIITE
neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista,
Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 29 päivänä maaliskuuta 2004 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kappaletta)
Ajanjakso: 31. maaliskuuta—13. huhtikuuta 2004
Isokukkaiset neilikat
(vakiotyyppi)

Terttuneilikat
(spraytyyppi)

Isokukkaiset ruusut

Pienikukkaiset ruusut

12,44

11,99

28,13

14,41

Isokukkaiset neilikat
(vakiotyyppi)

Terttuneilikat
(spraytyyppi)

Isokukkaiset ruusut

Pienikukkaiset ruusut

Israel

—

—

—

—

Marokko

—

—

—

—

Kypros

—

—

—

—

Jordania

—

—

—

—

7,97

—

—

—

Yhteisön tuottajahinta

Yhteisön tuontihinta

Länsiranta ja Gazan alue
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KOMISSION DIREKTIIVI 2004/33/EY,
annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/98/EY täytäntöönpanosta veren ja sen
komponenttien tiettyjen teknisten vaatimusten osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(6)

Teknisille termeille on vahvistettava yhteiset määritelmät
direktiivin 2002/98/EY yhtenäisen täytäntöönpanon
varmistamiseksi.

(7)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä
2002/98/EY perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta
ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, tutkimista,
käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä direktiivin 2001/83/
EY muuttamisesta 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/98/EY (1), ja
erityisesti sen 29 artiklan toisen kohdan b—g alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Direktiivissä 2002/98/EY vahvistetaan laatu- ja turvallisuusvaatimukset ihmisveren ja veren komponenttien
keräämistä ja tutkimista varten, olipa käyttötarkoitus
mikä hyvänsä, sekä niiden käsittelyä, säilytystä ja jakelua
varten silloin, kun ne on tarkoitettu verensiirtoihin, jotta
varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä sovelletaan liitteessä I vahvistettuja määritelmiä.

2 artikla
(2)

(3)

(4)

(5)

Jotta voitaisiin ehkäistä tautien leviäminen veren ja sen
komponenttien välityksellä ja varmistaa yhtäläinen laatuja turvallisuustaso, direktiivissä 2002/98/EY vaaditaan
erityisten teknisten vaatimusten vahvistamista.
Tässä direktiivissä vahvistetaan nämä tekniset vaatimukset, joissa otetaan huomioon veren ja veriplasman
luovuttajien soveltuvuudesta sekä luovutetun veren
seulonnasta Euroopan yhteisössä 29 päivänä kesäkuuta
1998 annettu neuvoston suositus 98/463/EY (2), tietyt
Euroopan neuvoston suositukset, lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita käsittelevän tiedekomitean lausunto, erityisesti ne Euroopan farmakopean monografiat, jotka
koskevat ihmisveren tai veren komponenttien käyttöä
lääkkeiden valmistuksen lähtöaineena, Maailman
terveysjärjestön (WHO) suositukset sekä alalta saatu
kansainvälinen kokemus.
Kolmansista maista tuotavien veren ja sen komponenttien, myös ihmisverestä ja -plasmasta peräisin olevien
lääkkeiden valmistuksen lähtöaineena tai raaka-aineena
käytettävien, olisi täytettävä tässä direktiivissä vahvistetut
laatu- ja turvallisuusvaatimukset.
Yksinomaisesti oman veren siirtoon (autologinen
luovutus) kerättävän veren ja sen komponenttien osalta
olisi säädettävä erityisistä teknisistä vaatimuksista, siten
kuin direktiivin 2002/98/EY 2 artiklan 2 kohdassa edellytetään. Tällaiset luovutukset olisi selkeästi yksilöitävä ja
pidettävä erillään muista luovutuksista sen varmistamiseksi, että niitä ei käytetä muiden potilaiden verensiirtoihin.

(1) EUVL L 33, 8.2.2003, s. 30.
(2) EYVL L 203, 21.7.1998, s. 14.

Tietojen antaminen mahdollisille luovuttajille
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että veripalvelulaitos antaa
veren tai sen komponenttien mahdollisille luovuttajille liitteessä
II olevassa A osassa vahvistetut tiedot.

3 artikla
Luovuttajilta vaadittavat tiedot
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittautuessaan halukkaiksi luovuttamaan verta tai sen komponentteja luovuttajat
antavat veripalvelulaitokselle liitteessä II olevassa B osassa
vahvistetut tiedot.

4 artikla
Luovuttajien kelpoisuus
Veripalvelulaitosten on varmistettava, että kokoveren ja veren
komponenttien luovuttajat täyttävät liitteessä III vahvistetut
kelpoisuusperusteet.

5 artikla
Veren ja sen komponenttien säilytys-, kuljetus- ja jakeluolosuhteet
Veripalvelulaitosten on varmistettava, että veren ja sen komponenttien säilytys-, kuljetus- ja jakeluolosuhteet täyttävät liitteessä IV vahvistetut vaatimukset.
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6 artikla
Veren ja sen komponenttien laatu- ja turvallisuusvaatimukset
Veripalvelulaitosten on varmistettava, että veren ja sen komponenttien laatu- ja turvallisuusvaatimukset täyttävät liitteessä V
vahvistetut vaatimukset.
7 artikla
Autologiset luovutukset
1.
Veripalvelulaitosten on varmistettava, että autologiset
luovutukset täyttävät direktiivissä 2002/98/EY vahvistetut vaatimukset ja tässä direktiivissä vahvistetut erityisvaatimukset.
2.
Autologiset luovutukset on selkeästi yksilöitävä kyseisentyyppisiksi luovutuksiksi ja pidettävä erillään allogeenisistä
luovutuksista.
8 artikla
Validointi
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki liitteissä II—V
tarkoitetut kokeet ja prosessit validoidaan.

30.3.2004

säännösten soveltamista. Niiden on toimitettava nämä
säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä sekä kyseisiä
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
10 artikla
Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
11 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

9 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 8 päivänä helmikuuta 2005, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2002/98/EY 7 artiklan

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE I
MÄÄRITELMÄT
(1 artiklassa tarkoitetut)
1. ’Autologinen luovutus’ tarkoittaa yhdeltä henkilöltä kerättyä verta ja sen komponentteja, jotka on tarkoitettu
käytettäviksi yksinomaan oman veren siirtoon tai muuhun kyseiselle henkilölle tarkoitettuun käyttöön.
2. ’Allogeeninen luovutus’ tarkoittaa yhdeltä henkilöltä kerättyä verta ja sen komponentteja, jotka on tarkoitus siirtää
toiseen ihmiseen tai käyttää lääkinnällisissä laitteissa tai lääkkeiden valmistuksen lähtöaineena tai raaka-aineena.
3. ’Validointi’ tarkoittaa asiakirjojen ja objektiivisen näytön keräämistä sen osoittamiseksi, että tiettyä aiottua käyttöä
koskevat erityisvaatimukset voidaan täyttää johdonmukaisesti.
4. ’Kokoveri’ tarkoittaa yhtä luovutettua verierää.
5. ’Pakastesäilytys’ tarkoittaa veren komponenttien säilyvyyden pidentämistä jäädyttämällä.
6. ’Plasma’ tarkoittaa sitä veren nestemäistä osaa, jossa veren eri solut ovat. Kokoveressä oleva plasma voidaan erottaa
veren soluista joko käytettäväksi hoitotarkoitukseen jääplasmana, tai sitä voidaan jalostaa edelleen kryosakaksi ja
sellaiseksi plasmaksi, josta on poistettu kryosakka. Sitä voidaan käyttää ihmisverestä tai -plasmasta saatavien
lääkkeiden valmistukseen tai liuoksena tavallisten verihiutaletiivisteiden valmistuksessa tai sellaisten verihiutaletiivisteiden valmistuksessa, joista valkosolut on vähennetty. Sitä voidaan lisäksi käyttää punasoluvalmisteiden uudelleensuspensiossa vastasyntyneen verenvaihtoja tai perinataalisia verensiirtoja varten.
7. ’Kryosakka’ tarkoittaa plasman komponenttia, joka on valmistettu jääplasmasta jäädyttämällä ja sulattamalla
valkuaisainesaostuma, minkä jälkeen seuraa saostuneiden valkuaisaineiden tiivistäminen ja uudelleensuspensio
pieneen plasmamäärään.
8. ’Pesty’ tarkoittaa prosessia, jossa plasma tai säilytysaine poistetaan soluista sentrifugoimalla, dekantoimalla supernatantti neste soluista ja lisäämällä isotoninen suspensioneste, joka puolestaan yleensä poistetaan ja korvataan sentrifugoimalla suspensiota lisää. Sentrifugointi-, dekantointi- ja korvausprosessi voidaan toistaa useaan kertaan.
9. ’Punasolut’ tarkoittaa punasoluja yhdestä kokoveriluovutuksesta, josta on poistettu suuri osa plasmasta.
10. ’Punasolut, valkosolukerros poistettu’ tarkoittaa punasoluja yhdestä kokoveriluovutuksesta, josta on poistettu suuri
osa plasmasta. Valkosolukerros, joka sisältää suuren osan luovutetun erän verihiutaleista ja valkosoluista, poistetaan.
11. ’Punasolut, valkosolut vähennetty’ tarkoittaa punasoluja yhdestä kokoveriluovutuksesta, josta on poistettu suuri osa
plasmasta ja valkosolut.
12. ’Punasolut lisäaineliuoksessa’ tarkoittaa punasoluja yhdestä kokoveriluovutuksesta, josta on poistettu suuri osa plasmasta. Punasoluihin lisätään ravinto- tai säilytysliuos.
13. ’Lisäaineliuos’ tarkoittaa liuosta, joka on valmistettu erityisesti solun komponenttien hyödyllisten ominaisuuksien
säilyttämiseksi säilytyksen aikana.
14. ’Punasolut, valkosolukerros poistettu, lisäaineliuoksessa’ tarkoittaa punasoluja yhdestä kokoveriluovutuksesta, josta
on poistettu suuri osa plasmasta. Valkosolukerros, joka sisältää suuren osan luovutetun erän verihiutaleista ja valkosoluista, poistetaan. Punasoluihin lisätään ravinto- tai säilytysliuos.
15. ’Valkosolukerros’ tarkoittaa veren komponenttia, joka on valmistettu sentrifugoimalla kokoveriyksikkö ja jossa on
jäljellä huomattava osa tähän kokoveriyksikköön sisältyneistä valkosoluista ja verihiutaleista.
16. ’Punasolut, valkosolut vähennetty, lisäaineliuoksessa’ tarkoittaa punasoluja yhdestä kokoveriluovutuksesta, josta on
poistettu suuri osa plasmasta ja valkosolut. Punasoluihin lisätään ravinto- tai säilytysliuos.
17. ’Punasolut, afereesillä kerätyt’ tarkoittaa punasoluja punasolujen afereesiluovutuksesta.
18. ’Afereesi’ tarkoittaa menetelmää, jossa kokoverestä otetaan koneellisesti yksi tai useampia komponentteja ja jossa ne
veren komponentit, joita ei tarvita, palautetaan luovuttajan verenkiertoon prosessin kuluessa tai lopulla.
19. ’Verihiutaleet, afereesillä kerätyt’ tarkoittaa verihiutaletiivistettä, joka on saatu afereesillä.
20. ’Verihiutaleet, afereesillä kerätyt, valkosolut vähennetty’ tarkoittaa verihiutaletiivistettä, joka on saatu afereesillä ja
josta valkosolut on poistettu.
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21. ’Verihiutaleet, kokoveriyksiköistä erotetut, yhdistetyt’ tarkoittaa verihiutaletiivistettä, joka on saatu käsittelemällä
kokoveriyksikköjä ja yhdistämällä yksiköiden verihiutaleet erotusprosessin aikana tai sen jälkeen.
22. ’Verihiutaleet, kokoveriyksiköistä erotetut, yhdistetyt, valkosolut vähennetty’ tarkoittaa verihiutaletiivistettä, joka on
saatu käsittelemällä kokoveriyksikköjä ja yhdistämällä yksiköiden verihiutaleet erotusprosessin aikana tai sen jälkeen
ja josta on poistettu suurin osa valkosoluista.
23. ’Verihiutaleet, yhdestä kokoveriyksiköstä erotetut’ tarkoittaa verihiutaletiivistettä, joka on saatu käsittelemällä yhtä
kokoveriyksikköä.
24. ’Verihiutaleet, yhdestä kokoveriyksiköstä erotetut, valkosolut vähennetty’ tarkoittaa verihiutaletiivistettä, joka on
saatu käsittelemällä yhtä kokoveriyksikköä ja josta on poistettu suurin osa valkosoluista.
25. ’Jääplasma’ tarkoittaa kokoveriluovutuksesta erotettavaa supernatanttia plasmaa tai afereesillä kerättyä plasmaa, joka
jäädytetään ja säilytetään.
26. ’Plasma, kryosakka poistettu, verensiirtoon’ tarkoittaa plasman komponenttia, joka on valmistettu jääplasmayksiköstä. Se käsittää sen osan, joka jää jäljelle kryosakan poistamisen jälkeen.
27. ’Granulosyytit, afereesillä kerätyt’ tarkoittaa afereesillä kerättyä granulosyyttitiivistettä.
28. ’Tilastollinen prosessin valvonta’ tarkoittaa tuotteen tai prosessin laadunvalvontamenetelmää, jossa analysoidaan
riittävänkokoinen otos ilman, että jouduttaisiin mittaamaan yksitellen kaikki prosessin tuotteet.
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LIITE II
TIETOVAATIMUKSET
(2 ja 3 artiklassa tarkoitetut)
A OSA
Mahdollisille veren tai sen komponenttien luovuttajille annettavat tiedot
1. Tarkkaa mutta tavallisen kansalaisen kannalta helppotajuista aineistoa veren olennaispiirteistä, verenluovutusmenettelystä, kokoveri- ja afereesiluovutuksista saatavista komponenteista ja verenluovutusten tärkeydestä potilaille.
2. Sekä allogeenisen että autologisen luovutuksen yhteydessä: syyt terveydentilan selvittämiseen, terveystietojen kysymiseen ja luovutusten tutkimiseen sekä sen painottaminen, että henkilön pitäisi antaa suostumuksensa vasta kun hän
on saanut kaikki tarpeelliset tiedot asiasta.
Allogeenisten luovutusten yhteydessä: luovuttajan mahdollisuus vetäytyä luovutuksesta omasta aloitteestaan sekä
väliaikainen ja pysyvä luovutuskielto ja syyt, joiden vuoksi verta tai sen komponentteja ei saa luovuttaa, jos niistä
voi aiheutua vaara niiden vastaanottajalle.
Autologisten luovutusten yhteydessä: luovutuskieltomahdollisuus ja syyt, joiden vuoksi luovutusmenettelyä ei toteuteta, jos siitä aiheutuu vaara kyseisen henkilön terveydelle joko autologisen veren tai sen komponenttien luovuttajana tai vastaanottajana.
3. Tietoa henkilötietojen suojaamisesta: luovuttajan henkilöllisyyttä, hänen terveyttään koskevia tietoja ja tehtyjen tutkimusten tuloksia ei voida luovuttaa luvatta.
4. Henkilön omaa terveyttä vahingoittavat seikat, joiden vuoksi hänen ei pidä luovuttaa verta.
5. Erityistietoa joko allogeeniseen tai autologiseen luovutusprosessiin liittyvien menettelyjen luonteesta ja näihin menettelyihin liittyvistä riskeistä. Autologisten luovutusten osalta on kerrottava mahdollisuudesta, että autologinen veri ja
sen komponentit eivät ehkä riitä aiottuihin verensiirtotarpeisiin.
6. Tietoa mahdollisuudesta muuttaa mieltä luovutuksen suhteen ennen luovutusprosessin jatkamista tai mahdollisuus
vetäytyä luovutusprosessista omasta aloitteesta ilman, että tästä koituu tarpeetonta haittaa tai vaivaa.
7. Syyt, joiden vuoksi on tärkeää, että luovuttaja kertoo veripalvelulaitokselle mahdollisista myöhemmistä tapahtumista, joiden takia kyseisen henkilön aiemmin luovuttama verierä ei ehkä enää sovellukaan verensiirtoon.
8. Tietoa veripalvelulaitoksen velvollisuudesta ottaa luovuttajaan asianmukaista kautta yhteyttä, jos koetuloksissa näkyy
jokin luovuttajan terveydelle merkityksellinen poikkeavuus.
9. Tietoa siitä, miksi käyttämättömät autologiset verierät ja veren komponentit hävitetään eikä siirretä muille potilaille.
10. Tietoa siitä, että luovuttaja asetetaan luovutuskieltoon ja häneltä kerätyt verierät hävitetään, jos koetuloksissa näkyy
virusten merkkiaineita (esim. hiv, HBV, HCV tai muut veren kautta siirtyvät mikrobiologiset tekijät).
11. Tietoa luovuttajan mahdollisuudesta esittää kysymyksiä milloin tahansa.

B OSA
Veripalvelulaitosten luovuttajilta joka luovutuskerralla pyytämät tiedot
1. Luovuttajan yksilöinti
Henkilötiedot, joiden perusteella luovuttaja voidaan yksilöidä ilman erehdyksen vaaraa ja joista saadaan hänen yhteystietonsa.

2. Luovuttajan terveydentila
Terveydentilaa koskevat tiedot, jotka hankitaan kirjallisella kyselyllä ja pätevän terveydenhoitoalan ammattilaisen
tekemällä henkilökohtaisella haastattelulla; kyse on kaikista tarpeellisista tiedoista, jotka saattavat auttaa tunnistamaan
ja seulomaan henkilöt, joiden osallistuminen verenluovutukseen saattaa vaarantaa muiden terveyden, esimerkiksi
tautien leviämisen vuoksi, tai heidän oman terveytensä.
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3. Luovuttajan allekirjoitus
Luovuttajakyselylomakkeeseen tuleva luovuttajan allekirjoitus, jonka varmentaa nimikirjoituksellaan terveydentilaa
koskevien tietojen hankkimisesta vastaava terveydenhoitohenkilöstöön kuuluva työntekijä ja jolla todistetaan, että
a) luovuttaja on lukenut ja ymmärtänyt hänelle esitetyn aineiston;
b) luovuttajalle on annettu tilaisuus esittää kysymyksiä;
c) luovuttaja on saanut kysymyksiinsä tyydyttävät vastaukset;
d) luovuttaja on tehnyt päätöksensä ryhtyä luovutusprosessiin saatuaan sitä ennen asiasta tarvittavat tiedot;
e) luovuttajalle on autologisen luovutuksen yhteydessä kerrottu, että luovutettu veri tai veren komponentit eivät ehkä
riitä aiottuihin verensiirtotarpeisiin;
f) kaikki luovuttajan ilmoittamat tiedot ovat hänen tietämyksensä mukaan todenmukaiset.
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LIITE III
KOKOVEREN JA VEREN KOMPONENTTIEN LUOVUTTAJIEN KELPOISUUSPERUSTEET
(4 artiklassa tarkoitetut)
1

KOKOVEREN JA VEREN KOMPONENTTIEN LUOVUTTAJIEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAT PERUSTEET
Seuraavista perusteista voidaan poiketa yksittäisissä tapauksissa poikkeuksellisissa olosuhteissa veripalvelulaitoksen pätevän terveydenhoitoalan ammattilaisen harkinnan mukaan. Kaikki nämä tapaukset on dokumentoitava selkeästi ja direktiivin 2002/98/EY 11, 12 ja 13 artiklan laadunhallintaa koskevien säännösten mukaisesti.
Seuraavia perusteita ei sovelleta autologisiin luovutuksiin.

1.1

Luovuttajien ikä ja paino
Ikä

Paino
1.2

Yli 60-vuotiaat ensimmäistä kertaa luovuttavat

— veripalvelulaitoksen lääkärin harkinnan
mukaan

Yli 65-vuotiaat

— vuosittain hankittavalla veripalvelulaitoksen lääkärin luvalla

≥ 50 kg joko kokoveriluovutusta tai afereesillä kerättäviä veren komponentteja varten

naisilla
≥ 125 g/l

miehillä
≥ 135 g/l

Koskee kokoveren ja veren solujen allogeenisiä luovutuksia

≥ 60 g/l

Afereesillä kerättävän plasman luovutuksista on tehtävä proteiinianalyysi
vähintään joka vuosi

Luovuttajan veren verihiutalepitoisuus
Verihiutaleet

2

— ellei henkilöä oikeudellisesti pidetä alaikäisenä tai vanhemman tai laillisen
holhoojan kirjallisella suostumuksella
lainsäädännön mukaisesti

Luovuttajan veren proteiinipitoisuus
Proteiini

1.4

17—18-vuotiaat

Luovuttajan veren hemoglobiinipitoisuus
Hemoglobiini

1.3

18—65-vuotiaat

Verihiutaleiden määrä vähintään
150 × 109/l

Afereesillä kerättävien verihiutaleiden luovuttajilta vaadittava pitoisuus

KOKOVEREN JA VEREN KOMPONENTTIEN LUOVUTTAJIEN LUOVUTUSKIELLON PERUSTEET
Tähdellä (*) merkittyjä kokeita ja luovutuskieltokausia koskevia vaatimuksia ei sovelleta, jos luovutettua erää
käytetään yksinomaan fraktiointiin tarkoitettuun plasmaan.

2.1

Pysyvän luovutuskiellon perusteet allogeenisen luovutuksen osalta
Sydän- ja verisuonisairaudet

Mahdolliset luovuttajat, joilla on parhaillaan tai on ollut vakava
sydän- ja verisuonisairaus, lukuun ottamatta täysin parantuneita
synnynnäisiä poikkeavuuksia

Keskushermoston sairaudet

Henkilöllä on ollut vakava keskushermoston sairaus

Epätavallinen verenvuototaipumus

Mahdolliset luovuttajat, joilla on ollut koagulopatia
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Toistuva pyörtyily (synkopee) tai aiemmin
esiintyneet kouristukset

Muut kuin lapsuusiän kouristukset tai jos vähintään kolme vuotta
on kulunut siitä, kun luovuttaja viimeksi käytti kouristuksia ehkäisevää lääkitystä eivätkä kohtaukset ole uusiutuneet

Ruoansulatuselimistön sairaus, virtsatieelimistön sairaus, verisairaus, immuunijärjestelmän sairaus, aineenvaihduntasairaus, munuaissairaus tai hengityselinten sairaus

Mahdolliset luovuttajat, joilla kyseiset vakavat sairaudet ovat aktiivisia, kroonisia tai uusiutuneita

Diabetes

Jos sitä hoidetaan insuliinilla

Tartuntataudit

hepatiitti B, paitsi HBAg-negatiiviset henkilöt, joiden on osoitettu
olevan immuuneja
hepatiitti C
hiv-1/2
HTLV I/II
babesioosi (*)
kala-azar (viskeraalinen leishmaniaasi) (*)
trypanosoma cruzi (Chagasin tauti) (*)

Pahanlaatuiset sairaudet

Lukuun ottamatta paikallista syöpää, josta on toivuttu täysin

Tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat
(TSE:t), (esim. Creutzfeldt-Jakobin tauti,
Creutzfeldt-Jakobin taudin uusi variantti)

Henkilöt, joilla on perheenjäsentensä sairauksien vuoksi riski saada
TSE, tai henkilöt, jotka ovat saaneet sarveiskalvon tai kovakalvon
siirrännäisen tai joita on aiemmin hoidettu ihmisen aivolisäkkeestä
saaduilla lääkkeillä. Creutzfeldt-Jakobin taudin uuden variantin
osalta saatetaan suositella muita varotoimenpiteitä

Suonen- tai lihaksensisäinen lääkkeiden ja
huumausaineiden käyttö

Kaikenlainen suonen- tai lihaksensisäinen lääkkeiden ja huumausaineiden käyttö ilman lääkärin määräystä, anabolisten steroidien tai
hormonien käyttö mukaan luettuna

Eläinperäisten kudossiirrännäisten vastaanottajat
Sukupuolikäyttäytyminen

2.2

Henkilöt, jotka sukupuolikäyttäytymisensä vuoksi ovat suuressa
vaarassa saada vakavia tartuntatauteja, jotka voivat levitä veren
välityksellä

Väliaikaisen luovutuskiellon perusteet allogeenisen luovutuksen osalta

2.2.1 Infektiot

L u o v u t u s ki e ll on ke s t o
Mahdolliset luovuttajat asetetaan tartuntataudin jälkeen luovutuskieltoon vähintään kahden viikon ajaksi täydellisen kliinisen parantumisen jälkeen.
Seuraavia luovutuskieltokausia sovelletaan kuitenkin taulukossa lueteltuihin tartuntatauteihin:
Bruselloosi (*)

2 vuotta siitä päivästä, kun henkilö parantui täydellisesti

Osteomyeliitti

2 vuotta vahvistetun parantumisen jälkeen

Q-kuume (*)

2 vuotta siitä päivästä, kun parantuminen vahvistettiin

Kuppa (*)

1 vuosi siitä päivästä, kun parantuminen vahvistettiin

Toksoplasmoosi (*)

6 kuukautta siitä päivästä, kun kliininen parantuminen vahvistettiin

Tuberkuloosi

2 vuotta siitä päivästä, kun parantuminen vahvistettiin
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Reumakuume

2 vuotta siitä päivästä, kun oireet lakkasivat, ellei näyttöä kroonisesta sydänsairaudesta

Yli > 38 °C:n kuume

2 viikkoa siitä päivästä, kun oireet lakkasivat

Flunssankaltainen sairaus

2 viikkoa oireiden loppumisen jälkeen

Malaria (*)

— henkilöt, jotka ovat asuneet malariaalueella viiden ensimmäisen elinvuotensa aikana

3 vuoden ajan siitä, kun on viimeksi palannut joltakin endeemiseltä
alueelta edellyttäen, että henkilöllä ei ole oireita;
luovutuskielto voidaan lyhentää 4 kuukauteen, jos immunologinen
tai molekulaarinen geenitesti on negatiivinen joka luovutuskerralla

— henkilöt, joilla on ollut malaria

3 vuoden ajan sen jälkeen, kun hoito on lopetettu eikä oireita ole
esiintynyt.
Voidaan tämän jälkeen hyväksyä ainoastaan, jos immunologinen
tai molekulaarinen geenitesti on negatiivinen

— oireettomat
alueilla

endeemisillä

6 kuukauden ajan sen jälkeen, kun on lähtenyt endeemiseltä
alueelta paitsi, jos immunologinen tai molekulaarinen geenitesti on
negatiivinen

— henkilöt, joilla on ollut diagnosoimaton
kuumetauti endeemisellä alueella oleskelun aikana tai kuuden kuukauden
kuluessa sieltä paluun jälkeen

3 vuotta oireiden häviämisen jälkeen;
luovutuskielto voidaan lyhentää 4 kuukauteen, jos immunologinen
tai molekulaarinen testi on negatiivinen

Länsi-Niilin virus (WNV) (*)

28 vuorokautta sellaiselta alueelta lähtemisen jälkeen, jolla ihmisissä esiintyy uusia WN-virustartuntatapauksia

vierailijat

2.2.2 Altistuminen riskille saada verensiirron kautta tarttuva sairaus

— Joustavia välineitä käyttäen tehty endoskooppinen
tutkimus
— veren joutuminen limakalvoille tai verisen neulan
pistos
— veren komponenttien siirto
— ihmisestä peräisin oleva kudos- tai solusiirrännäinen
— merkittävä leikkaus
— tatuointi tai kehonlävistys
— akupunktio, ellei sitä ole tehnyt akupunktioon laillistettu henkilö steriileillä kertakäyttöneuloilla
— henkilö, joka on riskialtis, koska hänellä on
läheinen kosketus samassa taloudessa asuvaan
hepatiitti B:tä sairastavaan henkilöön

Hylättävä 6 tai 4 kuukaudeksi edellyttäen, että hepatiitti
C:n varalta tehty NAT-testi on negatiivinen

Henkilöt, jotka ovat käyttäytymisensä tai toimintansa
vuoksi vaarassa saada tartuntatauteja, jotka voivat levitä
veren välityksellä

Luovutuskielto riskikäyttäytymisen loppumisen jälkeen
ajanjaksoksi, jonka pituus määräytyy kyseisen taudin
sekä sopivien testien saatavuuden mukaan
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2.2.3 Rokotukset
Heikennetyt virukset tai bakteerit

4 viikkoa

Tehottomaksi tehdyt/kuolleet virukset, bakteerit tai
riketsiat

Ei aseteta luovutuskieltoon, jos voi hyvin

Toksoidit

Ei aseteta luovutuskieltoon, jos voi hyvin

Hepatiitti A- tai hepatiitti B -rokotteet

Ei aseteta luovutuskieltoon, jos voi hyvin eikä ole altistunut virukselle

Vesikauhu

Ei aseteta luovutuskieltoon, jos voi hyvin eikä ole altistunut virukselle
Jos rokotus annetaan altistumisen jälkeen, henkilö on
asetettava luovutuskieltoon vuodeksi

Punkkienkefaliittirokotukset

Ei aseteta luovutuskieltoon, jos voi hyvin eikä ole altistunut virukselle

2.2.4 Muut väliaikaisen luovutuskiellon perusteet

2.3

Raskaus

6 kuukautta synnytyksen tai raskauden keskeyttämisen jälkeen, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa ja lääkärin harkinnan mukaan

Pieni leikkaus

1 viikko

Hammashoito

Hammaslääkärin tai hammashuoltajan suorittamat pienet toimenpiteet —
luovutuskielto seuraavaan päivään
(Huom.: hampaan poistoa, juurihoitoa ja vastaavia hoitoja pidetään pieninä
leikkauksina)

Lääkitys

Lääkärin määräämän lääkkeen luonteen, sen vaikutustavan sekä hoidettavan sairauden mukaan

Luovutuskiellon perusteet erityisten epidemiologisten tilanteiden osalta
Erityiset epidemiologiset tilanteet (esim. tautiepidemiat)

2.4

Luovutuskielto epidemiologisen tilanteen mukaan
(Toimivaltaisen viranomaisen olisi ilmoitettava näistä
luovutuskielloista Euroopan komissiolle yhteisön toimia
silmällä pitäen)

Luovutuskiellon perusteet autologisen luovutuksen osalta
Vakava sydänsairaus

Kliinisen verenkeruutilanteen mukaan

Henkilöt, joilla on tai on ollut
— hepatiitti B, paitsi HBAg-negatiiviset henkilöt,
joiden on osoitettu olevan immuuneja
— hepatiitti C
— hiv-1/2
— HTLV I/II

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa erityissäännökset
näiden henkilöiden autologisia luovutuksia varten

Aktiivi bakteeritartunta
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LIITE IV
VEREN JA SEN KOMPONENTTIEN SÄILYTYS-, KULJETUS- JA JAKELUOLOSUHTEET
(5 artiklassa tarkoitetut)
1

SÄILYTYS

1.1 Säilytys nestemäisenä
Komponentti

Säilytyslämpötila

Enimmäissäilytysaika

Punasoluvalmisteet ja kokoveri
(jos
käytetään
verensiirtoon
kokoverenä)

+ 2 … + 6 °C

28—49 vrk keräämisessä, käsittelyssä ja
säilytyksessä käytettävien menettelyjen
mukaan

Verihiutalevalmisteet

+ 20 … + 24 °C

5 vrk; voidaan säilyttää 7 vrk, jos käytössä
on järjestelmä, jonka avulla bakteerikontaminaatio voidaan havaita tai sitä voidaan
vähentää

Granulosyytit

+ 20 … + 24 °C

24 tuntia

1.2 Pakastesäilytys
Komponentti

Säilytysolosuhteet ja säilytysaika

Punasolut

Enintään 30 vuotta keräämisessä, käsittelyssä ja säilytyksessä käytettävien menettelyjen mukaan

Verihiutaleet

Enintään 24 kuukautta keräämisessä, käsittelyssä ja säilytyksessä käytettävien menettelyjen mukaan

Plasma ja kryosakka

Enintään 36 kuukautta keräämisessä, käsittelyssä ja säilytyksessä käytettävien menettelyjen mukaan

Pakastesäilytetyt punasolut ja verihiutaleet on sulatuksen jälkeen formuloitava sopivassa aineessa. Sulattamisen
jälkeinen sallittavissa oleva säilytysaika riippuu käytetystä menetelmästä.
2

KULJETUS JA JAKELU
Veren ja veren komponenttien kuljetuksen ja jakelun on kaikissa verensiirtoketjun vaiheissa tapahduttava olosuhteissa, joilla taataan tuotteen pysyminen muuttumattomana.

3

AUTOLOGISIA LUOVUTUKSIA KOSKEVAT LISÄVAATIMUKSET

3.1 Autologiset verierät ja veren komponentit on selkeästi yksilöitävä autologisiksi, ja niiden säilytys, kuljetus ja jakelu
on järjestettävä allogeenisestä verestä ja veren komponenteista erillään.
3.2 Autologiset verierät ja veren komponentit on merkittävä direktiivin 2002/98/EY vaatimusten mukaisesti, ja niiden
pakkausmerkinnöissä on lisäksi mainittava luovuttajan tunnistetiedot ja varoitus ”AINOASTAAN OMAN VEREN
SIIRTOON”.
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LIITE V
VEREN JA SEN KOMPONENTTIEN LAATU- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET
(6 artiklassa tarkoitetut)
1.

2.

VEREN KOMPONENTIT
1. Punasolu-valmisteet

1.1—1.8 kohdassa lueteltuja komponentteja saa käsitellä edelleen veripalvelulaitoksissa, ja niihin on laitettava asianmukaiset pakkausmerkinnät

1.1

Punasolut

1.2

Punasolut, valkosolukerros poistettu

1.3

Punasolut, valkosolut vähennetty

1.4

Punasolut lisäaineliuoksessa

1.5

Punasolut, valkosolukerros poistettu, lisäaineliuoksessa

1.6

Punasolut, valkosolut vähennetty, lisäaineliuoksessa

1.7

Punasolut, afereesillä kerätyt

1.8

Kokoveri

2. Verihiutale-valmisteet

2.1—2.6 kohdassa lueteltuja komponentteja saa käsitellä edelleen veripalvelulaitoksissa, ja niihin on laitettava asianmukaiset pakkausmerkinnät

2.1

Verihiutaleet, afereesillä kerätyt

2.2

Verihiutaleet, afereesillä kerätyt, valkosolut vähennetty

2.3

Verihiutaleet, kokoveriyksiköistä erotetut, yhdistetyt

2.4

Verihiutaleet, kokoveriyksiköistä erotetut, yhdistetyt, valkosolut vähennetty

2.5

Verihiutaleet, yhdestä kokoveriyksiköstä erotetut

2.6

Verihiutaleet, yhdestä kokoveriyksiköstä erotetut, valkosolut vähennetty

3. Plasma-valmisteet

3.1—3.3 kohdassa lueteltuja komponentteja saa käsitellä edelleen veripalvelulaitoksissa, ja niihin on laitettava asianmukaiset pakkausmerkinnät

3.1

Jääplasma

3.2

Jääplasma, kryosakka poistettu

3.3

Kryosakka

4.

Granulosyytit, afereesillä kerätyt

5. Uudet komponentit

Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on säänneltävä veren uusien komponenttien laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Tällaisista uusista komponenteista on ilmoitettava Euroopan komissiolle yhteisön toimia silmällä pitäen

VEREN JA SEN KOMPONENTTIEN LAADUNVALVONTAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

2.1. Veren ja sen komponenttien on täytettävä seuraavat tekniset laatuvaatimukset ja hyväksyttäviä tuloksia koskevat
vaatimukset.

2.2. Keräys- ja valmistusprosessin kuluessa on suoritettava asianmukainen bakteriologinen valvonta.

2.3. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kolmansista maista tuotavat
verierät ja veren komponentit, myös ihmisverestä ja -plasmasta peräisin olevien lääkkeiden valmistuksen
lähtöaineena tai raaka-aineena käytettävät, täyttävät tässä direktiivissä säädettyjä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia
vastaavat vaatimukset.
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2.4. Autologisten luovutusten osalta tähdellä (*) merkityt toimenpiteet ovat ainoastaan suosituksia.

Komponentti

Punasolut

Punasolut,
valkosolukerros poistettu

Punasolut,
vähennetty

valkosolut

Punasolut lisäaine-liuoksessa

Punasolut,
valkosolukerros poistettu, lisäaineliuoksessa

Punasolut,
vähennetty,
liuoksessa

valkosolut
lisäaine-

Vaadittavat laadunmittaukset
Vaadittava näytteenottotiheys
määritetään kaikkien mittausten
osalta käyttäen tilastollista
prosessin valvontaa

Laadunmittauksen hyväksyttävät tulokset

Määrä

Vastaa säilytysolosuhteita, joilla tuote saadaan pysymään
hemoglobiini- ja hemolyysivaatimusten mukaisena

Hemoglobiini (*)

Vähintään 45 g/yksikkö

Hemolyysi

Alle 0,8 prosenttia punasolumassasta kelpoisuusajan
päättyessä

Määrä

Vastaa säilytysolosuhteita, joilla tuote saadaan pysymään
hemoglobiini- ja hemolyysivaatimusten mukaisena

Hemoglobiini (*)

Vähintään 43 g/yksikkö

Hemolyysi

Alle 0,8 prosenttia punasolumassasta kelpoisuusajan
päättyessä

Määrä

Vastaa säilytysolosuhteita, joilla tuote saadaan pysymään
hemoglobiini- ja hemolyysivaatimusten mukaisena

Hemoglobiini (*)

Vähintään 40 g/yksikkö

Valkosolupitoisuus

Alle 1 × 106/yksikkö

Hemolyysi

Alle 0,8 prosenttia punasolumassasta kelpoisuusajan
päättyessä

Määrä

Vastaa säilytysolosuhteita, joilla tuote saadaan pysymään
hemoglobiini- ja hemolyysivaatimusten mukaisena

Hemoglobiini (*)

Vähintään 45 g/yksikkö

Hemolyysi

Alle 0,8 prosenttia punasolumassasta kelpoisuusajan
päättyessä

Määrä

Vastaa säilytysolosuhteita, joilla tuote saadaan pysymään
hemoglobiini- ja hemolyysivaatimusten mukaisena

Hemoglobiini (*)

Vähintään 43 g/yksikkö

Hemolyysi

Alle 0,8 prosenttia punasolumassasta kelpoisuusajan
päättyessä

Määrä

Vastaa säilytysolosuhteita, joilla tuote saadaan pysymään
hemoglobiini- ja hemolyysivaatimusten mukaisena

Hemoglobiini (*)

Vähintään 40 g/yksikkö

Valkosolupitoisuus

Alle 1 × 106/yksikkö

Hemolyysi

Alle 0,8 prosenttia punasolumassasta kelpoisuusajan
päättyessä
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Komponentti

Punasolut,
kerätyt

afereesillä

Kokoveri

Verihiutaleet, afereesillä
kerätyt

Verihiutaleet, afereesillä
kerätyt,
valkosolut
vähennetty

Verihiutaleet,
yksiköistä
yhdistetyt

kokoverierotetut,

Vaadittavat laadunmittaukset
Vaadittava näytteenottotiheys
määritetään kaikkien mittausten
osalta käyttäen tilastollista
prosessin valvontaa

Laadunmittauksen hyväksyttävät tulokset

Määrä

Vastaa säilytysolosuhteita, joilla tuote saadaan pysymään
hemoglobiini- ja hemolyysivaatimusten mukaisena

Hemoglobiini (*)

Vähintään 40 g/yksikkö

Hemolyysi

Alle 0,8 prosenttia punasolumassasta kelpoisuusajan
päättyessä

Määrä

Vastaa säilytysolosuhteita, joilla tuote saadaan pysymään
hemoglobiini- ja hemolyysivaatimusten mukaisena.
450 ml ± 50 ml.
Kerättäessä kokoverta lapsilta autologisiin tarkoituksiin,
määrä saa olla enintään 10,5 ml/painokilo

Hemoglobiini (*)

Vähintään 45 g/yksikkö

Hemolyysi

Alle 0,8 prosenttia punasolumassasta kelpoisuusajan
päättyessä

Määrä

Vastaa säilytysolosuhteita, joilla tuote saadaan pysymään
pH-vaatimusten mukaisena

Verihiutalemäärä

Verihiutaleiden määrän vaihtelu yksittäisissä luovutuksissa
sallitaan, mikäli se sopii niihin rajoihin, jotka on valmistusohjeissa annettu, kun käytetään validoituja valmistusja säilytysolosuhteita

pH

6,4—7,4, korjattu 22 °C:een, kelpoisuusajan päättyessä

Määrä

Vastaa säilytysolosuhteita, joilla tuote saadaan pysymään
pH-vaatimusten mukaisena

Verihiutalemäärä

Verihiutaleiden määrän vaihtelu yksittäisissä luovutuksissa
sallitaan, mikäli se sopii niihin rajoihin, jotka on valmistusohjeissa annettu, kun käytetään validoituja valmistusja säilytysolosuhteita

Valkosolupitoisuus

Alle 1 × 106/yksikkö

pH

6,4—7,4, korjattu 22 °C:een, kelpoisuusajan päättyessä

Määrä

Vastaa säilytysolosuhteita, joilla tuote saadaan pysymään
pH-vaatimusten mukaisena

Verihiutalemäärä

Verihiutaleiden määrän vaihtelu verihiutaletiivisteissä
sallitaan, mikäli se sopii niihin rajoihin, jotka on valmistusohjeissa annettu, kun käytetään validoituja valmistusja säilytysolosuhteita

Valkosolupitoisuus

Alle 0,2 × 109/yksi yksikkö (PRP-menetelmä)
Alle 0,05 × 109/yksi yksikkö (valkosolukerrosmenetelmä)

pH

6,4—7,4, korjattu 22 °C:een, kelpoisuusajan päättyessä
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Komponentti

Verihiutaleet, kokoveriyksiköistä
erotetut,
yhdistetyt,
valkosolut
vähennetty

Verihiutaleet,
yhdestä
kokoveri-yksiköstä
erotetut

Verihiutaleet,
yhdestä
kokoveri-yksiköstä
erotetut,
valkosolut
vähennetty

Jääplasma

Jääplasma,
poistettu

kryosakka

Kryosakka

Granulosyytit, afereesillä
kerätyt

Vaadittavat laadunmittaukset
Vaadittava näytteenottotiheys
määritetään kaikkien mittausten
osalta käyttäen tilastollista
prosessin valvontaa

Laadunmittauksen hyväksyttävät tulokset

Määrä

Vastaa säilytysolosuhteita, joilla tuote saadaan pysymään
pH-vaatimusten mukaisena

Verihiutalemäärä

Verihiutaleiden määrän vaihtelu verihiutaletiivisteissä
sallitaan, mikäli se sopii niihin rajoihin, jotka on valmistusohjeissa annettu, kun käytetään validoituja valmistusja säilytysolosuhteita

Valkosolupitoisuus

Alle 1 × 106/tiiviste

pH

6,4—7,4, korjattu 22 °C:een, kelpoisuusajan päättyessä

Määrä

Vastaa säilytysolosuhteita, joilla tuote saadaan pysymään
pH-vaatimusten mukaisena

Verihiutalemäärä

Verihiutaleiden määrän vaihtelu yksittäisissä yksiköissä
sallitaan, mikäli se sopii niihin rajoihin, jotka on valmistusohjeissa annettu, kun käytetään validoituja valmistusja säilytysolosuhteita

Valkosolupitoisuus

Alle 0,2 × 109/yksi yksikkö (PRP-menetelmä)
Alle 0,05 × 109/yksi yksikkö (valkosolukerrosmenetelmä)

pH

6,4—7,4, korjattu 22 °C:een, kelpoisuusajan päättyessä

Määrä

Vastaa säilytysolosuhteita, joilla tuote saadaan pysymään
pH-vaatimusten mukaisena

Verihiutalemäärä

Verihiutaleiden määrän vaihtelu yksittäisissä yksiköissä
sallitaan, mikäli se sopii niihin rajoihin, jotka on valmistusohjeissa annettu, kun käytetään validoituja valmistusja säilytysolosuhteita

Valkosolupitoisuus

Alle 1 × 106/yksikkö

pH

6,4—7,4, korjattu 22 °C:een, kelpoisuusajan päättyessä

Määrä

Ilmoitettu määrä ± 10 %

Hyytymistekijä VIIIc (*)

Keskimääräinen (jäädytyksen ja sulatuksen jälkeen):
vähintään 70 % kerätyn tuoreplasmayksikön arvosta

Valkuaisaineet yhteensä (*)

Vähintään 50 g/l

Jäljelle jäävät solut (*)

Punasolut: alle 6,0 × 109/l
Valkosolut: alle 0,1 × 109/l
Verihiutaleet: alle 50 × 109/l

Määrä

Ilmoitettu määrä ± 10 %

Jäljelle jäävät solut (*)

Punasolut: alle 6,0 × 109/l
Valkosolut: alle 0,1 × 109/l
Verihiutaleet: alle 50 × 109/l

Fibrinogeenipitoisuus (*)

Vähintään 140 mg/yksikkö

Tekijä VIIIc: n pitoisuus (*)

Vähintään 70 IU/yksikkö

Määrä

Alle 500 ml

Granulosyyttien määrä

Enemmän kuin 1 × 1010 granulosyyttiä/yksikkö
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 19 päivänä kesäkuuta 2002,
neuvoston asetuksen (ETY) 4064/89 14 artiklan nojalla sakkojen määräämisestä yritykselle virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta yrityskeskittymien valvontamenettelyn yhteydessä
annetussa ilmoituksessa
(Asia COMP/M.2624 — BP/Erdölchemie)
(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2208)
(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/285/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä
Erdölchemie GmbH (jäljempänä ’EC’) (4).

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon yrityskeskittymien valvonnasta 21 päivänä
joulukuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
4064/89 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
neuvoston asetuksella (EY) N:o 1310/97 (2), ja erityisesti sen 14
artiklan 1 kohdan b alakohdan,

(2)

on antanut asianosaisille yrityksille tilaisuuden esittää huomautuksensa komission niitä vastaan esittämistä väitteistä,

Deutsche BP on BP plc -holdingyhtiön (jäljempänä ’BP’)
saksalainen tytäryhtiö. BP kuuluu öljynporaus-, öljy- ja
petrokemian alalla toimivaan monikansalliseen konserniin. EC valmistaa ja myy petrokemiallisia tuotteita. Sen
tuotantolaitokset sijaitseva Kölnissä, Saksassa. EC perustettiin alun perin yhteisyritykseksi, joka oli Bayer AG:n
ja BP:n (Deutsche BP:n kautta) yhteisessä määräysvallassa. Yrityskaupalla pyrittiin näin ollen yhteisen
määräysvallan muuttamiseen yksinomaiseksi.

ottaa huomioon keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon (3),
ottaa huomioon kuulemismenettelyistä vastaavan neuvonantajan loppukertomuksen (3),
II MENETTELY

sekä katsoo seuraavaa:
I OSAPUOLET JA LIIKETOIMI
(1)

Komissio vastaanotti 23 päivänä helmikuuta 2001
Deutsche BP AG:ltä (jäljempänä ’Deutsche BP’) asetuksen
(ETY) N:o 4064/89 (jäljempänä ’sulautuma-asetus’) 4
artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta kemianteollisuuden alan yrityskeskittymästä (asia COMP/
M.2345-BP/Erdölchemie), jolla Deutsche BP hankkii

(1) EYVL L 395, 30.12.1989, s. 1. Oikaistu versio: EYVL L 257,
21.9.1990, s. 13.
(2) EYVL L 180, 9.7.1997, s. 1.
(3) EYVL C 79, 30.3.2004.

(3)

Yksi kemikaaleista, joiden markkinat kuuluvat ilmoituksen
mukaan
yrityskeskittymän
vaikutusalaan
osapuolten välisten horisontaalisten päällekkäisyyksien
seurauksena, oli akrylonitriili. Ilmoitus todettiin 21
päivänä maaliskuuta 2001 puutteelliseksi, sillä akrylonitriilitekniikkaa koskevasta lisensoinnista, akrylonitriilikatalysaattorista,
akrylonitriilimarkkinoiden
tarjonta-/
kysyntätilanteesta ja maailmanlaajuisista kauppavirroista
ei ollut toimitettu riittävästi tietoja. Osapuolten
toimitettua
lisätietoja
akrylonitriilitekniikasta
ja

(4) EYVL C 71, 3.3.2001, s. 22.
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kiksi tutkimus- ja kehitys-, lisenssi-, yhteistuotanto-,
erikoistumis- ja jakelusopimuksia, pitkäaikaisia toimitussopimuksia ja tietojenvaihtosopimuksia.” Osapuolet
vastasivat tähän kysymykseen ilmoituksessaan akrylonitriilimarkkinoiden osalta seuraavasti (sivu 52):

-katalysaattorista CO-lomakkeen 4, 7 ja 8 kohdassa sekä
pyydetyt tiedot akrylonitriilimarkkinoista, ilmoituksen
todettiin 22 päivänä maaliskuuta 2001 sisältävän
vaaditut tiedot. Komissio totesi 26 päivänä huhtikuuta
2001 keskittymän soveltuvan yhteismarkkinoille ja ETAsopimuksen toimintaan sulautuma-asetuksen 6 artiklan
1 kohdan b alakohdan nojalla (1).
(4)

Myöhemmin ilmeni, että Deutsche BP:n antama ilmoitus
sisälsi harhaanjohtavia ja vääriä tietoja seuraavista
kolmesta akrylonitriiliin liittyvästä seikasta: i) BP:n
sopimus akrylonitriilimarkkinoilla toimivien kilpailijoiden […]* (*) kanssa; ii) BP:n toiminta akrylonitriilitekniikkaa koskevassa lisensoinnissa; ja iii) BP:n toiminta
akrylonitriilikatalysaattorien alalla. Komission 23 päivänä
marraskuuta 2001 päivätyssä väitetiedoksiannossa
esittämän alustavan näkemyksen mukaan Deutsche BP
antoi sulautuma-asetuksen 4 artiklan mukaisessa ilmoituksessa tahallaan virheellisiä ja harhaanjohtavia tietoja,
minkä vuoksi sille olisi määrättävä sakko sulautumaasetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 3 kohdan
mukaisesti. Deutsche BP esitti 7 päivänä maaliskuuta
2002 huomautuksia väitetiedoksiannosta.
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”Ei täytetä.”

(7)

Osapuolet eivät antaneet myöskään CO-lomakkeen
muissa kohdissa tietoja yhteistyösopimuksista, joita ne
olivat tehneet akrylonitriilimarkkinoilla toimivien kilpailijoiden kanssa. Lomakkeen 6 kohdassa osapuolet totesivat merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden
määritelmästä seuraavaa (sivu 6): ”Osapuolten mielestä
akrylonitriilin merkitykselliset maantieteelliset markkinat
ovat maailmanlaajuiset...”.

b) Tutkimustulokset
III MERKITYKSELLISET SEIKAT

1. Tietoja BP:n yhteistyösopimuksista […]* kilpailijoiden kanssa

(8)

Eräs kilpailija ilmoitti komissiolle vastauksessaan sulautuma-asetuksen 11 artiklan mukaisessa kirjeessä
(jäljempänä ’11 artiklan mukainen kirje’) esitettyyn yleisluontoiseen kysymykseen, joka koskee ”toimenpiteen
vaikutusta markkinoihin”, että BP ja toinen suuri yhdysvaltalainen (BP:n akrylonitriilitehtaat sijaitsevat Yhdysvalloissa) tuottaja Sterling Chemicals Inc. (jäljempänä ’Sterling’) olivat perustaneet akrylonitriilin vientiä harjoittavan Anexco-nimisen yhteisyrityksen. Komissio lähetti
8 päivänä maaliskuuta 2001 (klo 17.49) BP:tä ja
Deutsche BP:tä edustaville asianajajille (jäljempänä ’BP:n
asianajajat’) sähköpostiviestin, jossa todettiin seuraavaa:
”Meille on annettu ymmärtää, että BP on perustanut
akrylonitriilin vientiä harjoittavan yhteisyrityksen
(Anexco) toisen suuren yhdysvaltalaisen tuottajan, Sterlingin kanssa. Meidän käsityksemme mukaan kyseistä
yhteisyritystä ei mainita CO-lomakkeessa. Pyydämme
teitä toimittamaan kaikki relevantit tiedot kyseisestä
yrityksestä, Sterlingin vaikutuksesta markkinoihin ja
muista seikoista, jotka voivat vaikuttaa komission sulautuman seurauksista laatimaan arviointiin.”

(9)

BP:n asianajajat vahvistivat 12 päivänä maaliskuuta
2001 päivätyllä faksilla BP:n ja Sterlingin välisen yhteisyrityksen olemassaolon. Faksissa täsmennettiin, että
yhteisyritys myy BP:lle ja Sterlingille akrylonitriiliä
Pohjois-Amerikan ja Euroopan ulkopuolisilla alueilla eikä
näin ollen harjoita toimintaa Euroopassa. BP:n ilmoitettiin kuitenkin tehneen Sterlingin kanssa myös jakelusopimuksen, johon ei sisälly yksinoikeusjärjestelyitä ja jonka
nojalla BP myy vuosittain Eurooppaan ja Turkkiin […]*
kilotonnia akrylonitriiliä. BP:n asianajajat viittasivat
faksissa myös siihen, että kyseisestä järjestelystä oli
ilmoitettu jo aiemmin komissiolle. Sterlingin kanssa
tehdyt sopimukset oli ilmoitettu kilpailumääräysten
mukaisesti komissiolle huhtikuussa 1998 A/B-lomakkeella (asia IV/E-2/37.035-BP-Sterling). Komissio lähetti
asiasta 1 päivänä kesäkuuta 1999 puuttumattomuustodistusta koskevan hallinnollisen kirjeen.

a) Ilmoituksessa annetut tiedot
(5)

CO-lomakkeessa eritellään tiedot, jotka on annettava
yrityskeskittymää koskevassa ilmoituksessa yrityskeskittymien valvonnasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY)
N:o 4064/89 säädetyistä ilmoituksista, määräajoista ja
kuulemisista 1 päivänä maaliskuuta 1998 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 447/98 (2) 3 artiklan 1
kohdan mukaisesti. Lomakkeen osan ”Yhteistyösopimukset” 8.11 kohdassa esitetään seuraava kysymys:
”Missä määrin vaikutusalaan kuuluvilla markkinoilla on
voimassa (horisontaalisia tai vertikaalisia) yhteistyösopimuksia?”. Keskittymän osapuolten ilmoituksessa (sivu
51) annettiin akrylonitriilimarkkinoiden osalta seuraava
vastaus:
”Osapuolten tiedossa ei ole merkittäviä yhteistyösopimuksia ETA:n akrylonitriilimarkkinoilla. Horisontaalisella
tasolla eri tuottajat vaihtavat kuitenkin toisinaan materiaalia maantieteellisesti jakelukustannusten alentamiseksi
(esimerkiksi Erdölchemie vaihtaa BP:n kanssa ETA-markkinoilla vuodessa noin […]* kilotonnia akrylonitriiliä.
Ainoat merkittävät vertikaaliset järjestelyt koskevat edellä
7.8 kohdassa kuvailtuja propyleeniä koskevia kytkössopimuksia ja integroitumista tuotantoketjun jälkipään markkinoilla.”

(6)

CO-lomakkeen 8.12 kohdassa pyydetään seuraavia
tietoja:
”Kuvaile
yksityiskohtaisesti
keskittymän
osapuolten keskittymän vaikutuspiiriin kuuluvilla markkinoilla tekemiä tärkeimpiä yhteistyösopimuksia, esimer-

(1) EYVL C 174, 19.6.2001, s. 5.
(*) Osia tästä tekstistä on toimituksellisesti muokattu siten, ettei luottamuksellisia tietoja paljasteta; kyseiset kohdat on kirjoitettu hakasulkuihin ja merkitty tähdellä.
2
( ) EYVL L 61, 2.3.1998, s. 1.
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(11)

Komissio pyysi 19 päivänä maaliskuuta 2001 puhelimitse ja sähköpostitse (klo 16.56) lisätietoja järjestelyiden kohteina olevista määristä ja […]*:n kanssa
sovitun järjestelyn kestosta. BP:n asianajajat ilmoittivat
19 päivänä maaliskuuta annetussa vastauksessaan näihin
kysymyksiin, että [yksityiskohtaisia tietoja järjestelystä,
joka rajoittaa tuottajan kykyä viedä akrylonitriiliä Eurooppaan itsenäisesti]*.

(12)

[Järjestelyn...]* mukaan....

(13)

[…]* tuottajien kapasiteetti toimittaa akrylonitriiliä Eurooppaan oli tärkeä huomioon otettava tekijä arvioitaessa BP:n kilpailuasemaa akrylonitriilimarkkinoilla.
Yhdysvallat on akrylonitriilin tärkein vientialue, koska
siellä on huomattavasti ylituotantokapasiteettia suhteessa
paikalliseen kysyntään. BP:n Eurooppaan myymä akrylonitriili tuodaan kokonaisuudessaan sen Yhdysvalloissa
sijaitsevista tuotantolaitoksista. [Sterling on 20 prosentin
markkinaosuudellaan markkinajohtaja BP:n jälkeen
(markkinaosuus 35 prosenttia) yksi tärkeimmistä tukkumyyjistä Yhdysvalloissa. Se onkin BP:n tärkeä potentiaalinen kilpailija akrylonitriilin myyntimarkkinoilla Euroopassa. Sopimus rajoittaa merkittävästi sen mahdollisuuksia kilpailla aktiivisesti BP:n kanssa Euroopan markkinoilla. Sen Länsi-Eurooppaan myymä tuotanto toimitettiin kyseisen sopimuksen mukaisesti eli tuotannon
markkinoinnista vastasi BP lukuun ottamatta vähäistä
alle 5 kilotonnin myyntimäärää, jonka Sterling markkinoi suoraan]*. [...:n kanssa sovittu järjestely]* antaa
BP:lle mahdollisuuden kontrolloida tiukasti […]* vientiä
Eurooppaan. […]*

(14)

kohdassa yrityskeskittymän vaikutuspiiriin vertikaalisesti
kuuluvat markkinat määritellään merkityksellisiksi tuotemarkkinoiksi, joilla ”keskittymän osapuoli tai osapuolet
harjoittavat liiketoimintaa tuotemarkkinoilla, jotka ovat
tuotantoketjun alku- tai loppupään tuotemarkkinat, joilla
jokin toinen keskittymän osapuoli harjoittaa toimintaa,
ja näiden erillinen tai yhteinen markkinaosuus on
vähintään 25 prosenttia […]”.

Komissio pyysi BP:n asianajajia 15 päivänä maaliskuuta
2001 pidetyssä puhelinneuvottelussa toimittamaan
tietoja yhteyksistä muihin […]* toimittajiin. BP:n asianajajat antoivat 16 päivänä maaliskuuta 2001 komissiolle
vastauksen (sivu 6), jossa ilmoitettiin, että BP
”ei ole perustanut yhteisyrityksiä eikä tehnyt jakelusopimuksia minkään [muun tuottajan]* kanssa lukuun ottamatta BP:n 12. maaliskuuta päivätyssä faksissa selostettuja yhteyksiä Sterlingiin. […] BP on kuitenkin sopinut
[erään toisen tuottajan kanssa järjestelystä, joka vaikuttaa
Eurooppaan suuntautuvaan vientiin]*”.

(16)

CO-lomakkeen 8.9 kohdassa osapuolia pyydetään kuvailemaan markkinoille tuloon vaikuttavia tekijöitä.
Kyseisen kohdan d alakohdassa pyydetään erikseen
tietoja siitä, ”missä määrin keskittymän osapuolet
toimivat patenttien, taitotiedon ja muiden oikeuksien
haltijoina tai myöntäjinä merkityksellisillä markkinoilla”.

(17)

Ilmoituksen yrityskeskittymän vaikutuspiiriin kuuluvia
markkinoita koskevassa kohdassa, 8.9 kohdassa tai muissakaan kohdissa ei anneta tietoja BP:n asemasta akrylonitriilin tuotantotekniikkaa koskevassa lisensoinnissa, joka
kuuluu tuotantoketjun alkupään markkinoille. Teknologia mainitaan Deutsche BP:n ilmoituksen 8.9 kohdassa
yhtenä markkinoilletuloon vaikuttavana tekijänä, ja
lisäksi todetaan, että
”tarvittava teknologia voidaan hankkia helposti akrylonitriilin tuottajilta (esim. Asahi, BP, Solutia, DuPont, kiinalaiset lisenssinantajat ja muut) lisenssillä. Lisenssinantajat
laativat aktiivisesti lisensointiohjelmia eikä tekniikan
saatavuus eivätkä teollis- ja tekijänoikeudet rajoita pääsyä
akrylonitriilituotannon markkinoille”.

b) Tutkimustulokset

(18)

BP ja [akrylonitriilin tuottajat]* olivat siis sopineet
kahdesta tärkeästä akrylonitriiliä koskevasta yhteistyö[järjestelystä]*. [Järjestelyitä]* ei mainittu CO-lomakkeessa.

a) Ilmoituksessa annetut tiedot
(15)

CO-lomakkeen 6.1 kohdassa osapuolia pyydetään erittelemään yrityskeskittymän vaikutuspiiriin kuuluvat markkinat ja 7 ja 8 kohdassa pyydetään yksityiskohtaisia
tietoja kyseisistä markkinoista. Lomakkeen 6.III.b

Eräs kilpailija ilmoitti komissiolle 11 artiklan mukaiseen
kirjeeseen antamassaan vastauksessa, että BP oli akrylonitriilituotannossa käytettävän tekniikan tärkein myyjä.
Kun tästä kysymyksestä oli keskusteltu BP:n asianajajien
kanssa 13 päivänä maaliskuuta 2001 pidetyssä puhelinneuvottelussa, asianajajat toimittivat aiheesta 14 päivänä
maaliskuuta 2001 päivätyn muistion, jossa ilmoitettiin,
että
”85—90 prosenttia tekniikasta, joka sisältyy akrylonitriilin nykyiseen kokonaistuotantokapasiteettiin, on alun
perin BP:n lisensoimaa”.

(19)

2. Tietoja BP:n toiminnasta akrylonitriilitekniikkaa
koskevan lisensoinnin alalla
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BP:n asianajajien myöhemmin toimittamista tiedoista,
akrylonitriilitekniikan lisensointia käsittelevissä COlomakkeen 4, 7 ja 8 kohdassa annetut lisätiedot mukaan
luettuina, ja komission tutkimustuloksista ilmeni, että
BP:llä oli vuoteen 1994 yksinoikeus akrylonitriilitekniikkaa koskevaan lisensointiin. Kyseisen ajankohdan
jälkeen Solutia, Tae Kwang ja Formosa Plastic ovat
rakentaneet kolme akrylonitriilin tuotantolaitosta, joista
toimitetaan akrylonitriiliä kaikkialle maailmaan. Formosa
sai tekniikkaa koskevan lisenssinsä BP:ltä. Solutia kehitti
oman tuotantotekniikan ja rakensi tuotantolaitoksensa
oman tekniikkansa varaan joutumatta hankkimaan
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”T&K ei ole välttämätön edellytys akrylonitriilimarkkinoille pääsylle tai toiminnan jatkamiselle niillä. Katalysaattoritekniikan toimittajia on monia (esim. Nitto,
Asahi, DuPont, Solutia jne.)...”.

lisenssejä kolmansilta. Tae Kwangin tuotantolaitos
perustuu Solutian tekniikkaan, jonka Solutia lisensoi sille
vuonna 1995. [BP ei tarjoutunut lisensoimaan tekniikkaansa Tae Kwangille]*. BP:n Formosalle aiemmin, 10
päivänä kesäkuuta 1987 myöntämä lisenssi […]* BP sai
etelä-afrikkalaiselle Sasolille myöntämänsä lisenssin
myötä etuoikeuden Sasolin vientituotteiden ostoon ja BP
markkinoi Sasolin […]* -vientiä siihen saakka kunnes
tuotanto Sasolin tehtaalla lopetettiin.

(20)

Muiden sellaisten yritysten harjoittaman lisensoinnin
osalta, jotka Deutsche BP mainitsi akrylonitriilitekniikkaa
koskevan lisensoinnin harjoittajina, tutkimuksissa saatiin
selville seuraavaa: DuPont ei lisensoinut tutkimusten
aikaan tekniikkaansa kolmansille ja katsoi, että kaikki
sen komissiolle vastauksena 11 artiklan mukaiseen
kirjeeseen toimittamat tiedot olivat liikesalaisuuksia.
Asahi oli kyseiseen ajankohtaan mennessä lisensoinut
tekniikkaansa vain yhteisyrityksilleen tai tytäryhtiöilleen
ja Sinopecin (Kiina) kolmelle pienelle tehtaalle, joista on
tällä hetkellä toiminnassa enää yksi. Asahin Kiinassa
myöntämät lisenssit sisältyivät lisäksi BP:n ja Asahin
yhteisyrityssopimukseen, joka koski akrylonitriilitekniikan yhteislisenssejä. CO-lomakkeessa mainituilla
”kiinalaisilla lisenssinantajilla” viitataan Sinopeciin, joka
tarjoaa akrylonitriilitekniikkaansa verkkosivuillaan, mutta
joka ei ollut lisensoinut tekniikkaansa yhdellekään
tehtaalle. Myös Sinopec on BP:n yhteisyrityskumppani
tekniikan mahdollisessa lisensoinnissa uudelle tehtaalle
Kiinassa ja on hankkinut Asahilta lisenssit kolmelle
pienelle tehtaalle.

b) Tutkimustulokset

(24)

Ilmoituksesta jätettiin näin ollen pois merkityksellisiä
tietoja, eikä siinä esitetty asianmukaista kuvausta BP:n
asemasta akrylonitriilitekniikkaa koskevassa lisensoinnissa.

3. Tietoja BP:n toiminnasta akrylonitriilikatalysaattorin alalla

(22)

Akrylonitriilin tuotantoprosessin keskeinen osa on katalysaattori, sillä sen avulla voidaan varmistaa, että propyleeni- ja ammoniumsyöttöaineista saadaan akrylonitriiliä.
Katalysaattoreita myydään markkinoilla, ja ne kuuluvat
erillisille tuotemarkkinoille.

a) Ilmoituksessa annetut tiedot

(23)

Akrylonitriilikatalysaattorimarkkinoita ei katsottu COlomakkeen 6.III.b kohdassa tarkoitetuiksi yrityskeskittymän vaikutuspiiriin (vertikaalisesti) kuuluviksi markkinoiksi. BP:n akrylonitriilikatalysaattoriin liittyvää
toimintaa ei mainita CO-lomakkeessa lainkaan. Katalysaattorit mainitaan ilmoituksessa ainoan kerran 8.10
kohdassa (jossa käsitellään tutkimus- ja kehitystyön
merkitystä), jossa todetaan seuraavaa:

Eräs kilpailija ilmoitti komissiolle vastauksessaan 11
artiklan mukaisessa kirjeessä esitettyyn yleiseen kysymykseen, että BP on katalysaattoreiden myyntimarkkinoiden johtaja. Kun tästä kysymyksestä oli keskusteltu
BP:n asianajajien kanssa 13 päivänä maaliskuuta 2001
pidetyssä puhelinneuvottelussa, asianajajat toimittivat
aiheesta 14 päivänä maaliskuuta 2001 päivätyn muistion, jossa ilmoitettiin, että

”Uusissa akrylonitriilitehtaissa käytettävät katalysaattorit
ostetaan yleensä tekniikan lisenssinantajalta... BP:n arvion
mukaan maailman kaikista akrylonitriilin tuotantoyksiköistä enää vain [55—65]* prosenttia käyttää edelleen
BP:n katalysaattoreita.”

(25)
(21)
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Komission ilmoitettua osapuolille niiden ilmoituksen
olevan puutteellinen, osapuolet toimittivat sille COlomakkeen täydentävät 4, 7 ja 8 kohdat, joissa ilmoitetaan, että BP:n osuus akrylonitriilikatalysaattoreiden
maailmanlaajuisista tukkumarkkinoista oli vuonna 1997
[65—75]* prosenttia ja vuonna 2001 [70—80]*
prosenttia. Nämä luvut vahvistuivat komission markkinatutkimuksissa suurin piirtein oikeiksi. BP:n kilpailijoista
tutkimuksissa saatiin selville seuraavat tiedot: DuPont ei
tarjoa omaa katalysaattoria, vaan se toimii vain käytettyjen katalysaattoreiden kunnostajana. Kunnostettujen
katalysaattoreiden suorituskyky tehtaissa ei asiakkaiden
mukaan ole täysin sama kuin uusien katalysaattoreiden.
Solutian katalysaattori on radioaktiivinen ja toimii markkinatoimijoiden mukaan vain Solutian omalla tekniikalla.
Asahi aloitti toiminnan tukkumarkkinoilla vasta vuoden
2001 alussa. BP:llä oli 31 päivään joulukuuta 2000 yksinoikeus myydä Asahin katalysaattoreita koko maailmassa (lukuun ottamatta Asahin lisenssinhaltijoita ja
myyntiä Japanissa, Taiwanissa, Koreassa ja Kiinassa, jotka
edellyttivät Asahin hyväksyntää). BP:llä oli oikeus saada
sopimusjakson aikana Asahilta kaikki sen katalysaattoreista luovuttamat tiedot ja tiedot Asahin uuden katalysaattorin kehittämisestä. Asahi vastaa yksin uuden katalysaattorinsa markkinoinnista. BP:llä ja Asahilla on lisäksi
jatkuva yhteistyösopimus katalysaattoreiden myynnistä
Kiinassa. Sinopec on toistaiseksi myynyt katalysaattoriaan vain Kiinassa. BP:n tärkein kilpailija on Mitsubishi
(entinen Nitto). […]*. Mitsubishin ja Asahin katalysaattorit ovat ainoat BP:n tekniikan kanssa täysin yhteensopivat katalysaattorit. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä
voidaan käyttää [vaihto]katalysaattorina myös siinä
tapauksessa, että tehdas on alun perin suunniteltu
käyttämään BP:n katalysaattoria.
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harjoitti aktiivista lisensointia, sillä alan julkaisussa
(Chemicals Week) kesäkuussa 1998 julkaistun artikkelin
mukaan DuPontin johtaja oli ilmoittanut tehtaan aloittavan 25 erikoiskemikaalin, muun muassa akrylonitriilin,
lisensoinnin. Kyseisen artikkelin perusteella ei voida
tehdä päätelmiä siitä, millainen asema DuPontilla oli
todellisuudessa akrylonitriililisensoinnin markkinoilla
ilmoituksen aikaan. Artikkeli, joka julkaistiin 2,5 vuotta
ennen ilmoituksen antamista ja jossa käsitellään vain
yrityksen tavoitteita ja liiketoimintasuunnitelmia, ei voi
tukea ilmoituksessa esitettyä väitettä, jonka mukaan
kyseinen tekniikka oli jo valmiiksi saatavilla DuPontilta.
Markkinoilla ei ollut myöskään ”lukuisia kiinalaisia
lisenssinantajia”, kuten ilmoituksessa väitettiin, vaan vain
yksi teoreettinen lisenssinantaja (Sinopec), joka ei siihen
mennessä ollut myöntänyt yhtään lisenssiä. Sitä, että
ilmoituksessa jätettiin mainitsematta Asahin toiminnan
rajoittuminen sen omiin tehtaisiin ja Kiinaan sekä sen ja
BP:n välinen Kiinaa koskeva yhteistyösopimus, on
pidettävä vähintäänkin harhaanjohtavana tietona, sillä
siitä saadaan vaikutelma, että Asahi toimii ilman maantieteellisiä rajoituksia ja täysin riippumattomana BP:stä.
Onkin pääteltävä, että CO-lomakkeessa akrylonitriilitekniikasta annetut tiedot olivat virheellisiä tai
vähintäänkin harhaanjohtavia.

Ilmoituksessa ei mainittu BP:n asemaa katalysaattorimarkkinoilla eikä annettu asianmukaista kuvausta markkinatilanteesta.

IV SULAUTUMA-ASETUKSEN 14 ARTIKLAN MUKAINEN
ARVIOINTI

(27)

Sulautuma-asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan
nojalla komissio voi päätöksellään määrätä vähintään
1 000 ja enintään 50 000 euron sakon, jos yritys tahallaan tai tuottamuksesta antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja 4 artiklassa tarkoitetussa ilmoituksessa.

1. Yhteistyösopimuksia koskevien tietojen virheellisyys

(28)

Kilpailijoiden mahdollisuus viedä tuotteita on keskeinen
tekijä komission arvioidessa merkityksellisten markkinoiden maantieteellistä soveltamisalaa ja toimenpiteen
vaikutusta kilpailuun yhteismarkkinoilla. Deutsche BP
ilmoitti CO-lomakkeessa, ettei se ollut tehnyt akrylonitriiliä koskevia yhteistyösopimuksia. Tämä osoittautui
virheelliseksi tiedoksi, sillä BP oli tehnyt […]*:n kanssa
8—13 kohdassa käsiteltyjä sopimuksia, jotka vaikuttivat
niiden kykyyn viedä akrylonitriiliä Eurooppaan ja muihin
kohteisiin ja kilpailla BP:n kanssa kyseisillä markkinoilla.
Koska erityisesti Deutsche BP väitti, että akrylonitriilin
merkitykselliset maantieteelliset markkinat ovat maailmanlaajuiset, ilmoituksessa oli annettava tietoja kaikkialla maailmassa […]* tehdyistä sopimuksista. Onkin
pääteltävä, että CO-lomakkeessa annettiin virheellisiä
tietoja akrylonitriiliä koskevista yhteistyösopimuksista.

2. Akrylonitriililisensoinnista annetut tiedot olivat
virheellisiä tai ainakin harhaanjohtavia

(29)

Mahdollisuus valvoa akrylonitriiliprosessitekniikan markkinoiden kaltaisia tuotantoketjun alkupään markkinoita
on tärkeä tekijä arvioitaessa kunkin osapuolen asemaa
merkityksellisillä markkinoilla. BP:n vahvaa asemaa akrylonitriililisensoinnin markkinoilla ei mainittu CO-lomakkeessa lainkaan. Osapuolet jättivät ilmoittamatta, että
akrylonitriilitekniikkaa koskevan lisensoinnin markkinat
kuuluvat vertikaalisesti keskittymän vaikutusalaan,
eivätkä antaneet asiasta myöskään CO-lomakkeessa
vaadittuja tietoja. Akrylonitriililisensoinnista toimitetut
(vähäiset) tiedot antoivat vääristyneen kuvan todellisesta
tilanteesta, sillä niistä saatiin se vaikutelma, että BP:n
markkinaosuus oli alle 25 prosenttia ja sillä oli monia
vakiintuneita ja laajaa toimintaa harjoittavia kilpailijoita
(BP viittaa 8.9 kohdassa ”aktiivisiin lisensointiohjelmiin”).
Tämä tieto osoittautui virheelliseksi tai vähintäänkin
harhaanjohtavaksi. BP oli ja on edelleen maailman
johtava akrylonitriililisensoija. DuPont ei harjoittanut
akrylonitriilitekniikan lisensointia. Deutsche BP:n ilmoituksen mukaan sillä oli hyvä syy uskoa, että DuPont
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3. Akrylonitriilikatalysaattorista
annetut
tiedot
olivat virheellisiä tai ainakin harhaanjohtavia

(30)

Katalysaattorimarkkinat on katsottava tuotantoketjun
alkupään markkinoiksi suhteessa BP:n akrylonitriilituotantoon, mikä on tärkeä tekijä arvioitaessa BP:n markkina-asemaa akrylonitriilin tuotantomarkkinoilla. Ilmoituksessa ei ollut mitään mainintaa siitä, että BP toimii
akrylonitriilikatalysaattoreiden markkinoilla. Osapuolet
jättivät myös tässä tapauksessa mainitsematta markkinat,
jotka kuuluvat vertikaalisesti yrityskeskittymän vaikutusalaan. Akrylonitriilikatalysaattorista annettujen vähäisten
tietojen perusteella saatiin se vaikutelma, että BP ei
toiminut kyseisillä markkinoilla ja että niillä toimi useita
muita vakiintuneita ja riippumattomasti toimivia kilpailijoita. Tämä tieto osoittautui virheelliseksi tai
vähintäänkin harhaanjohtavaksi. BP oli ja on edelleen
maailman johtava akrylonitriilikatalysaattoreiden myyjä
70 prosentin markkinaosuudellaan. DuPont ei harjoittanut toimintaa uusien katalysaattoreiden markkinoilla.
Jättäessään mainitsematta aiemmat ja jatkuvat yhteydet
BP:n ja Asahin välillä Deutsche BP jätti toimittamatta
tietoja, joilla olisi ollut tärkeä merkitys arvioitaessa
Asahin mahdollisuuksia kilpailla BP:n kanssa. Sama
koskee myös BP:n suhdetta Mitsubishiin. Ilmoituksessa
akrylonitriilikatalysaattorista annetut tiedot onkin katsottava virheellisiksi tai vähintäänkin harhaanjohtaviksi.
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4. Tuottamuksellisuus
(31)

Komission väitetiedoksiantoon antamassaan vastauksessa
Deutsche BP väitti, että merkityksellisiä tietoja ei jätetty
toimittamatta tuottamuksellisesti tai että siinä joka
tapauksessa oli kyse vain vähäisestä tuottamuksellisuudesta. Deutsche BP on antanut ilmoituksesta pois jätetyistä tiedoista seuraavan selvityksen: tietojen jättäminen
toimittamatta johtuu pääasiassa sisäisistä kommunikaatio- ja koordinointiongelmista ja liittyy siihen, että
ilmoituksen valmisteluun ja laadintaan osallistui monia
henkilöitä BP:n eri yksiköistä ja BP:n ulkopuolelta.
Keskusyksikkö, joka aloitti ilmoituksen laadinnan, pyysi
CO-lomakkeen mukaiset tiedot asiasta vastaavasta
yksiköltä, joka sijaitsi Yhdysvalloissa. Pyyntö esitettiin
mitä ilmeisimmin antamatta tarpeellista selvitystä COlomakkeessa käytetyistä käsitteistä ja teknisistä termeistä
ja joidenkin liikesuhteiden merkityksestä sulautumaasetuksen
mukaisesti
laaditun
kilpailuarvioinnin
kannalta.

(32)

Deutsche BP:n mukaan yhdysvaltalaisen Sterlingin ja
[…]*:n kanssa tehtyjä sopimuksia ei mainittu siksi, että
osapuolet aikoivat alun perin määritellä akrylonitriilimarkkinat Euroopan laajuisiksi eikä suhteita […]* tuottajiin [muilla maantieteellisillä alueilla]* pidetty tästä syystä
tärkeinä. Kun päätös siirtymisestä maailmanlaajuiseen
markkinamääritelmään tehtiin, CO-lomakkeen sopimuksia koskevaan kohtaan ei tehty vastaavia muutoksia.

(33)

Akrylonitriilitekniikan ja -katalysaattorin osalta Deutsche
BP toteaa, että CO-lomakkeen laadinnasta vastanneet
tuoteasiantuntijat eivät pitäneet tätä toimintaa COlomakkeessa
tarkoitettuina
akrylonitriilituotannon
”tuotantoketjun alku- eikä loppupään tuotteina”. Yritysmaailmassa tämän termin tulkitaan usein viittaavan
raaka-aineisiin (esimerkiksi akrylonitriilin tapauksessa
propyleeniin ja ammoniumiin) eikä niinkään tekniikkaan. Deutsche BP:n mukaan alussa tapahtuneita
väärinkäsityksiä ei huomattu koko laadintaprosessin
aikana.

(34)

Deutsche BP huomauttaa myös, että BP:n luoman järjestelyn (tietojen kerääminen lähettämällä CO-lomakkeen
kyseisen kohdan tarkka sanamuoto asiasta vastaaville
liiketoimintayksiköille hyvissä ajoin ja nimittämällä ulkopuolisia asiantuntijakonsultteja sekä pyrkimällä kaikin
tavoin noudattamaan komission/ECLF:n hyvien toimintatapojen suuntaviivoja (1)) olisi kohtuudella ja yleisesti
ottaen voitu olettaa olevan riittävä ilmoituksen laadinnassa ilmenneiden puutteiden välttämiseksi. Deutsche BP
onkin sitä mieltä, että puutteellisuus ei johdu organisatorisesta tuottamuksellisuudesta vaan yksittäistapauksessa
ilmenneistä poikkeuksellisista ja onnettomista olosuhteista.

(35)

Ei ole viitteitä siitä, että Deutsche BP olisi toiminut tuottamuksellisesti. Komissio on kuitenkin sitä mieltä, että
virheellisten ja harhaanjohtavien tietojen toimittaminen
tapahtui tuottamuksellisesti. CO-lomakkeessa yhteistyösopimuksista esitettävät kysymykset ovat selkeitä ja
täsmällisiä. Deutsche BP on varmasti tietoinen siitä, että

(1) http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/others/best_practice_gl.html.
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kyseiset sopimukset muodostavat keskeisen tekijän
osapuolten markkina-aseman ja niiden kilpailijoiden riippumattomuuden arvioinnin kannalta. Tuontituotteiden
saatavuus ja ulkopuolisten kilpailijoiden kyky tuoda tuotteita Euroopan markkinoille riippumattomasti on
arvioinnin kannalta tärkeä tekijä, minkä on täytynyt olla
Deutsche BP:lle itsestäänselvyys. Puuttuvien tietojen
merkityksellisyys ei riipu lopulta sovelletusta maantieteellisten markkinoiden määritelmästä. CO-lomakkeen 8
kohdassa esitetyissä kysymyksissä ei mainita maantieteellisiä rajoituksia, ja tähän kohtaan annettujen vastausten
olisi katettava koko maailma erityisesti siinä tapauksessa,
että osapuolet käyttävät maailmanlaajuista markkinoiden
määritelmää. Kilpailijoiden väliset yhteydet ovat tärkeä
tekijä Euroopan laajuisten ja maailmanlaajuisten markkinoiden kilpailuanalyysin kannalta. Deutsche BP:n väite,
jonka mukaan tietojen jättäminen toimittamatta johtui
siitä, että akrylonitriilin markkinamääritelmää muutettiin
ilmoituksen laadinnan aikana Euroopan laajuisesta maailmanlaajuiseksi, jolloin CO-lomakkeen 8 kohtaan unohdettiin vahingossa tehdä vastaavat muutokset, ei riitä
estämään sitä, että tietojen jättäminen toimittamatta
katsotaan tuottamukselliseksi teoksi.

(36)

Se seikka, että Sterlingin kanssa tehty sopimus oli ilmoitettu komissiolle aiemmin A/B-lomakkeella EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan nojalla, tukee komission
päätelmää, jonka mukaan Deutsche BP:llä ei ollut aikomusta salata tietoja komissiolta. Se ei kuitenkaan
vahvista sitä, ettei kyse ollut tuottamuksellisesta teosta.
Osapuolten edellytetään antavan CO-lomakkeessa täydelliset ja kattavat tiedot kaikista keskittymän arvioinnin
kannalta tärkeistä näkökohdista. Se seikka, että joitakin
tietoja on voitu toimittaa komissiolle toisen menettelyn
aikana tai toisessa yhteydessä, ei poista osapuolilta
velvollisuutta täyttää asianmukaisesti CO-lomakkeen
kaikki osat. Osapuolet eivät myöskään sisällyttäneet
ilmoitukseen edes viittausta aiempaan menettelyyn.

(37)

Akrylonitriilitekniikan ja -katalysaattorin osalta voidaan
todeta, että yrityskeskittymän vaikutuspiiriin vertikaalisesti kuuluvat markkinat määritellään selkeästi COlomakkeen 6.III.b kohdassa. Osapuolten huomautuksella,
jonka mukaan niiden liiketoimintayksiköt eivät katsoneet
tekniikkaa koskevaa lisensointia eivätkä katalysaattoria
CO-lomakkeen 6 kohdassa tarkoitetuiksi tuotemarkkinoiksi vaan katsoivat ainoastaan kemikaalit akrylonitriilin tuotantoketjun alku- tai loppupään markkinoiksi,
ei ole juurikaan merkitystä, eikä se riitä osoittamaan, että
kyse ei ollut tuottamuksellisesta teosta. Komission
oikeuskäytännössä ilmoitetaan selkeästi, että tekniikan
lisensointi voi kuulua erillisille tuotemarkkinoille.
Komissio katsoi erityisesti asiassa Dow Chemical/Union
Carbide (2) tekemässään päätöksessä polyeteenimarkkinat
tekniikan lisensoinniksi. BP osallistui aktiivisesti kyseistä
asiaa koskeneisiin komission tutkimuksiin. Vaikka kyse
oli eri tuotteesta (polyeteenistä), päätöksessä ei viitattu
mitenkään siihen, että tekniikan lisensointikäytäntöä olisi
sovellettava vain kyseiseen tuotteeseen eikä muihin
kemikaaleihin.

(2) Komission päätös 2001/684/EY asiassa Comp/M.1671, EYVL L 245,
14.9.2001, s. 1, johdanto-osan 74—95 kappale.
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Kyseistä väitettä ei voida hyväksyä varsinkaan akrylonitriilikatalysaattorin osalta, sillä siinä on kyse erillisestä
kemikaalituotteesta, joka on akrylonitriilin tuotantoprosessin kannalta välttämätön lisäaine. Se seikka, että
Deutsche BP oli tietoinen tekniikkaa koskevan lisensoinnin ja katalysaattorin merkityksestä kilpailua koskevassa arvioinnissa, ilmenee myös siitä, että ne mainittiin
CO-lomakkeen markkinoille pääsyn esteitä ja T&Ktoiminnan merkitystä koskevissa kohdissa, tosin virheellisesti tai ainakin harhaanjohtavasti. BP:n erittäin vahva
asema kyseisillä markkinoilla täytyi olla Deutsche BP:n
tiedossa. On lisäksi mainittava, että Deutsche BP kuuluu
monikansalliseen yhtiöön, joka on antanut komissiolle
monia keskittymäilmoituksia ja myös kemikaalialaa
koskevia ilmoituksia. Sillä on näin ollen paljon kokemusta yrityskeskittymien tutkintamenettelyistä ja COlomakkeen tulkinnasta.
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Tästä on osoituksena myös se, että eräät kolmannet
pyysivät komissiota kiinnittämään toimittamatta jätettyihin tietoihin huomiota hyvin varhaisessa tutkinnan
vaiheessa.
(41)

Tuottamuksellisuuden astetta määritettäessä on kuitenkin
otettava huomioon se, että tarkasteltavana oleva asia ei
koske pelkästään akrylonitriiliä. Komissio myöntää, että
kyseinen liiketoimi vaikutti hyvin moniin kemikaaleihin,
joista akrylonitriili oli vain yksi, ja ilmoituksessa oli käsiteltävä näitä kaikkia.

(42)

Onkin pääteltävä, että Deutsche BP toimi tuottamuksellisesti toimittaessaan virheellisiä ja harhaan johtavia
tietoja. Tuottamuksellisuus oli lisäksi asteeltaan huomattavaa.

5. Rikkomisen luonne ja vakavuus
(39)

(40)

Komissio ei voi hyväksyä Deutsche BP:n väitettä, jonka
mukaan kyse ei ollut tuottamuksellisesta teosta, vaan BP
on valmistellut ja organisoinut keskittymäilmoitusten
laadinnan huolellisesti, mutta tarkasteltavana olevaan
tapaukseen liittyi joitakin onnettomia ja poikkeuksellisia
olosuhteita. Komissio myöntää, että BP-konsernin jäsenet
ovat tähän mennessä ilmoittaneet keskittymäsuunnitelmistaan tyydyttävästi. Tarkasteltavana oleva tapaus
osoittaa kuitenkin, että BP:n ja Deutsche BP:n tapaukseen
soveltamat menettelyt, joiden ne ovat ilmoittaneet
poikenneen niiden sulautumailmoituksiin yleensä soveltamista menettelyistä, eivät johtaneet täysin tyydyttäviin
tuloksiin. Täydelliset tiedot sisältävällä CO-lomakkeella
on keskeinen merkitys komission keskittymiin soveltamassa valvontamenettelyssä muun muassa siksi, että
komission on noudatettava menettelyssä tiukkoja oikeudellisia määräaikoja. Ilmoituksen antajat ovat varmasti
tietoisia lomakkeen merkityksestä. Ilmoituksen antajan
CO-lomakkeen
valmistelusta
antamien
sisäisten
määräysten on kuvastettava täydelliset tiedot sisältävän
ilmoituksen tärkeyttä. Ilmoituksen antajan onkin organisoitava sisäiset menettelyt erittäin huolellisesti sen
varmistamiseksi, että sulautuma-asetuksen mukaiset
oikeudelliset velvollisuudet ja vaatimukset ilmoitetaan
kaikille asiasta vastaaville yksiköille ja että CO-lomakkeessa eritellään ja annetaan kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot. Se, että tarkasteltavana olevassa tapauksessa toimitettiin puutteellisia tietoja kolmesta eri
seikasta, osoittaa, että BP:n ja Deutsche BP:n soveltamissa
menettelyissä on puutteita, joiden seurauksena COlomake toimitettiin puutteellisena.

Tietojen puutteellisessa toimittamisessa ei ollut kyse vain
pienistä virheistä, joita ei todennäköisesti voida välttää
silloin, kun ilmoituksen antaja on suuri monikansallinen
yritys, jonka organisaatio on erittäin monimutkainen.
Deutsche BP:n antamassa selvityksessä ei myöskään osoiteta sellaisten tavallisesta poikkeavien olosuhteiden
olemassaoloa, joiden takia puuttuvia tietoja ei kohtuullisista ponnistuksista huolimatta voitu toimittaa. COlomakkeessa oli käsitelty riittämättömästi kolmea eri
näkökohtaa, jotka olivat mitä ilmeisimmin merkityksellisiä ja tärkeitä kilpailua koskevan arvioinnin kannalta.

(43)

Sulautuma-asetuksen 14 artiklan 3 kohdassa säädetään,
että sakon suuruutta määrättäessä on otettava huomioon
rikkomuksen luonne ja sen vakavuus.
a) Luonne

(44)

Deutsche BP syyllistyi rikkomiseen jättäessään tuottamuksellisesti toimittamatta tietoja tärkeästä yhteistyöstä
[yhteistyöjärjestelyistä Sterlingin ja...:n kanssa] ja
jättäessään akrylonitriilitekniikan ja -katalysaattorit
yrityskeskittymän vaikutusalaan kuuluvien markkinoiden
ulkopuolelle sekä toimittaessaan harhaanjohtavia tietoja
tekniikka- ja katalysaattorimarkkinoiden kilpailutilanteesta ja BP:n asemasta näillä markkinoilla.

b) Vakavuus
1. De utsc h e B P : n väi tte e t
(45)

Deutsche BP:n mukaan seuraavat seikat olisi katsottava
lieventäviksi: Deutsche BP korostaa ensiksikin, että sillä
ei ollut mitään aikomusta johtaa komissiota harhaan eikä
se pyrkinyt missään vaiheessa salaamaan komissiolta
tietoja tuottamuksellisesti. Deutsche BP väittää myös, että
tietojen jättäminen toimittamatta tapahtui onnettomien
olosuhteiden yhteisvaikutuksesta eikä niinkään tuottamuksellisesti.

(46)

Deutsche BP painottaa toiseksi sitä, että toimittamatta
jätettyjen tietojen vaikutus kilpailuun on vähäinen.
Deutsche BP väittää, ettei komissio havainnut tutkimuksissaan toimittamatta jätettyjä tietoja miltään osin niin
merkittäviksi, että niiden perusteella olisi aihetta vaatia
korjaustoimenpiteitä. Deutsche BP viittaa tältä osin aiempiin tapauksiin, joissa komissio määräsi sakon ilmoituksessa annettujen tietojen puutteellisuuden takia. Deutsche
BP:n näkemyksen mukaan kyseisissä tapauksissa tietoja
jätettiin toimittamatta tahallisesti tai toimittamatta jätettyjen tietojen ja tapauksesta tehdyn päätöksen välillä oli
merkittävä yhteys, sillä komissio vaati korjaustoimenpiteiden toteuttamista tai komissio sai kyseisten tietojen
perusteella selville kilpailuongelmia.
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seikkana. CO-lomakkeessa määrätyt tiedonantovaatimukset, joiden suojaaminen ja täytäntöönpano on sulautuma-asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan
tavoitteena, eivät muutu sen mukaan, millaiset tulokset
kilpailuanalyysistä todennäköisesti saadaan. Tämän asian
kannalta on merkitystä vain sillä, että toimittamatta
jätetyt tiedot olivat tärkeitä tutkittaessa ja arvioitaessa,
millainen kilpailuasema BP:llä oli akrylonitriilimarkkinoilla. On muistettava, että ilmoituksessa ei ollut mainittu muun muassa kaksia yrityskeskittymän vaikutuspiiriin selkeästi kuuluneita markkinoita. Se seikka, että
komissio tuli arvioinnissaan, jossa otettiin huomioon
myös alun perin puuttuneet tiedot, siihen tulokseen, ettei
kyseiseen yrityskeskittymään liittynyt kilpailuongelmia,
ei vähennä sitä tosiasiaa, että tietojen toimittamatta
jättämisessä on kyse vakavasta rikkomisesta. Rikkomisen
vakavuus riippuu siitä, kuinka merkityksellisiä tiedot
ovat tutkinnan ja arvioinnin kannalta, eikä arvioinnin
lopputuloksista.

Deutsche BP pitää lieventävänä seikkana myös sitä, ettei
se kiistä toimitetun CO-lomakkeen puutteellisuutta. Se
väittää lisäksi, että komission ilmoitettua sille tietojen
puuttumisesta se oli välittömästi valmis toimimaan
komission kanssa kattavassa yhteistyössä. [Toista järjestelyä]* koskevista tiedoista ja tavasta, jolla komissio sai
selville kyseiset tiedot, Deutsche BP toteaa, että [sen]*
kilpailuvaikutukset ovat rajalliset.

2. A r v i oi nti

(48)

(49)

Komissio katsoo, että kyse on huomattavan vakavasta
rikkomisesta. Komissio tutkii keskittymät niistä annetun
ilmoituksen perusteella. Komission lähestymistapa ja
tutkimusten kohteet ja pääkohdat riippuvat suurelta osin
ilmoituksesta. Virheelliset ja harhaanjohtavat tiedot
voivat aiheuttaa sen, että keskittymän kilpailuvaikutusten
arvioinnin kannalta tärkeitä näkökohtia jää komission
tutkimusten ja analyysien ulkopuolelle. Komission lopullinen päätös perustuisi tällöin virheellisiin tietoihin.
Komission on noudatettava äärimmäisen tiukkoja
määräaikoja arvioidessaan yrityskeskittymiä. Komission
työskentelyn kannalta onkin tärkeää, että se voi keskittyä
tutkimuksissaan merkityksellisiin kysymyksiin menettelyn alusta alkaen ja käyttää menettelyssä ilmoituksessa
annettuja täydellisiä ja paikkansa pitäviä tietoja.
Tähän yrityskeskittymään liittyvä ilmoitus oli virheellinen ja harhaanjohtava kolmen eri seikan osalta. Näistä
seikoista kahta — yhteistyösopimuksia ja BP:n toimintaa
akrylonitriilikatalysaattoreiden markkinoilla — ei mainittu lainkaan komissiolle annetussa ilmoituksessa.
Rikkomiset koskevat kolmea asian arvioinnin kannalta
tärkeää seikkaa, jotka olisivat ensi näkemältä voineet
aiheuttaa vakavia kilpailuongelmia. CO-lomakkeessa
annetut virheelliset ja harhaanjohtavat tiedot akrylonitriilimarkkinoista aiheuttivat sen, että komission ensi
vaiheen tutkimukset suunnattiin vääriin kohteisiin ja
olivat puutteellisia, koska komissio ei voinut ottaa
huomioon kyseisiä tärkeitä seikkoja. Komissio sai
kyseiset merkitykselliset tiedot selville tiedoista, jotka
kolmannet toimittivat sille vapaaehtoisesti tutkinnan
aikana. Komissio ei muutoin olisi kiinnittänyt kyseisiin
seikkoihin lainkaan huomiota. Kun ilmoitus oli katsottu
puutteelliseksi, komission oli käynnistettävä uudelleen
laajat tutkimukset tarkistaakseen ja arvioidakseen BP:n,
Deutsche BP:n ja muiden markkinatoimijoiden
myöhemmin luovuttamat uudet tiedot.
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(52)

Sitä, että komissio katsoo lopullisessa päätöksessään,
ettei keskittymään liity kilpailuongelmia, ei tämän
mukaisesti voida ottaa huomioon arvioitaessa tapaa, jolla
[toista järjestelyä]* koskevat tiedot toimitettiin.

(53)

Kuten johdanto-osan 8—11 kappaleessa todetaan,
Deutsche BP ei paljastanut [toista järjestelyä] välittömästi
edes sen jälkeen, kun komissio oli ottanut Sterlingin
Deutsche BP:n kanssa tekemän sopimuksen esille
ensimmäistä kertaa. Deutsche BP ei toimittanut
välittömästi kaikkia [toista järjestelyä]* koskevia tietoja
edes sen jälkeen, kun komissio oli pyytänyt lisätietoja
[…]*. Komission oli pyydettävä toistamiseen lisätietoja
[tämän järjestelyn kilpailua rajoittavan luonteen kaikkien
osa-alueiden]* selvittämiseksi. Koska tiedot toimitettiin
täydellisinä vasta monien tietopyyntöjen ja yhteensä 11
päivän (8. maaliskuuta—19. maaliskuuta) viipeellä, ei ole
perusteita sille, että Deutsche BP:n toimiminen yhteistyössä komission kanssa otettaisiin huomioon
lieventävänä seikkana.

(54)

Se, että Deutsche BP ei kiistänyt komission selville
saamia seikkoja ja myönsi, että merkitykselliset tiedot
olisi pitänyt sisällyttää CO-lomakkeeseen, on otettava
huomioon lieventävänä seikkana.

6. Sakon suuruus
(50)

(51)

Deutsche BP:n osalta komissio toteaa, että sen toiminnan
tahallisuuden puuttumista ja tuottamuksellisuuden
astetta on jo käsitelty edellä, ja nämä seikat on otettava
huomioon sille määrättävän sakon määrityksessä.
Komissio hyväksyy sen, ettei Deutsche BP toiminut
tahallisesti, mutta katsoo, että Deutsche BP:n toiminta oli
huomattavassa määrin tuottamuksellista.
Sitä, että toimittamatta jätetyt tiedot eivät olleet korjaustoimenpiteiden vaatimiseen johtaneiden kilpailuongelmien taustalla, ei voida ottaa huomioon lieventävänä

(55)

Komissio katsoo asiaan liittyvien seikkojen perusteella
aiheelliseksi määrätä Deutsche BP:lle 35 000 euron
sakon sulautuma-asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b
alakohdan nojalla. Maksun viivästyessä on maksettava
korko, jota Euroopan keskuspankki soveltaa perusrahoitusoperaatioissaan sen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jona tämä päätös on tehty. Kesäkuussa 2002
tämä korko oli Euroopan yhteisöjen virallisen lehden
mukaan (C 132, 4.6.2002) 3,5 prosenttiyksikköä, johon
lisätään 3,5 prosenttiyksikköä,
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ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Deutsche BP:lle määrätään asetuksen (ETY) N:o 4064/89 14
artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tällä päätöksellä 35 000
euron sakko virheellisten ja harhaanjohtavien tietojen toimittamisesta komissiolle kyseisen asetuksen mukaisesti 23 päivänä
helmikuuta 2001 annetussa ilmoituksessa.
2 artikla
Edellä 1 artiklassa säädetty sakko on maksettava kolmen
kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksi antamisesta seuraavalle Euroopan komission pankkitilille:
Tili nro 642-0029000-95
Euroopan komissio
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Swift-koodi: BBVABEBB — IBAN-koodi: BE 76 6420 0290
0095
Avenue des Arts, 43
B-1040 Bryssel.

30.3.2004

Tämän määräajan jälkeen peritään korkoa, jota Euroopan
keskuspankki soveltaa perusrahoitusoperaatioissaan sen
kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona tämä päätös on tehty.
Korkoon lisätään 3.5 prosenttiyksikköä eli korko on yhteensä
6,75 prosenttia.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu seuraavalle:
Deutsche BP AG
Max-Born-Strasse 2
D-22761 Hampuri.

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 2002.
Komission puolesta
Mario MONTI

Komission jäsen

30.3.2004
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 23 päivänä heinäkuuta 2003,
ilmailualan tutkimus- ja kehitystuista joita Espanjan kuningaskunta aikoo myöntää Gamesa-yritykselle
(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2518)
(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/286/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(6)

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

Komissio pyysi Espanjan viranomaisilta lisätietoja 24
päivänä helmikuuta 2003 päivätyllä kirjeellä. Espanjan
viranomaiset toimittivat nämä tiedot 25 päivänä maaliskuuta 2003 päivätyllä, 26 päivänä maaliskuuta 2003
saapuneeksi kirjatulla kirjeellä.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93
artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,
2. KUVAUS

on pyytänyt asianomaisia esittämään huomautuksensa edellä
mainitun artiklan mukaisesti,
sekä katsoo seuraavaa:

(7)

Tuensaajayritys on nimeltään Gamesa. Se valmistaa ja
toimittaa ilmailun ja uusiutuvien energialähteiden aloihin
liittyviä huipputeknologian tuotteita, laitteistoja ja palveluita. Gamesan työntekijämäärä ja liikevaihto ylittävät
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88
artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille
myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta
2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 (3)
liitteessä I säädetyt raja-arvot, joita sovelletaan arvioitaessa, katsotaanko yritys pk-yritykseksi.

(8)

Gamesa osallistuu tätä nykyä kahden uuden alueellisen
lentokonemallin, ERJ-170:n ja ERJ-190:n kehittämishankkeeseen. Hankkeen käynnistäjä on brasilialainen
Embraer-yritys. Gamesa vastaa ilma-alusten takarungon,
vakainten ja peräsimen toimittamisesta.

(9)

Gamesa on käynnistänyt tähän toimintaan liittyvän
tutkimus- ja kehityshankkeen Baskimaassa hankkiakseen
siviililentokoneiden takaosissa käytettävien laitteistojen
kehittämisessä tarvittavan tekniikan, jota voidaan
soveltaa sekä ERJ-170/190-hankkeessa että muissa tulevissa ohjelmissa. Hankkeen kesto on neljä vuotta
(2000—2003).

(10)

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat […]* (*) eli […].

(11)

Hankkeen tukemiseksi Baskimaan aluehallitus aikoo
myöntää yhteensä 4 621 000 000 Espanjan pesetan eli
27 772 769,34 euron korottoman lainan.

1. MENETTELY
(1)

Espanjan pysyvä edustusto ilmoitti 28 päivänä kesäkuuta
2001 päivätyllä ja 2 päivänä heinäkuuta 2001 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä EY:n perustamissopimuksen 88
artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmailualan tutkimus- ja
kehitystukihankkeesta, jonka kohteena oli Gamesa-yritys.
Hankkeesta toimitettiin lisätietoja 3 päivänä lokakuuta
2001 päivätyllä, 5 päivänä lokakuuta 2001 saapuneeksi
kirjatulla kirjeellä ja 11 päivänä tammikuuta 2002 päivätyllä, 15 päivänä tammikuuta 2002 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä.

(2)

Komissio on teettänyt asiasta analyysin riippumattomalla
tieteellisellä asiantuntijalla, jonka kanssa allekirjoitettiin
sopimus 14 päivänä joulukuuta 2001.

(3)

Komissio ilmoitti Espanjalle 12 päivänä maaliskuuta
2002 päivätyllä kirjeellä päätöksestään (2) aloittaa EY:n
perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa määrätty
menettely, joka koskee kyseistä tukihanketta.

(4)

Espanjan viranomaiset toimittivat komissiolle huomautuksensa 26 päivänä huhtikuuta 2002 päivätyllä ja 29
päivänä huhtikuuta 2002 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä.

(5)

Komission päätös aloittaa menettely (jäljempänä ’12
päivänä maaliskuuta 2002 tehty päätös’ tai ’virallisen
tutkintamenettelyn aloittamista koskeva päätös’) julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 27 päivänä
huhtikuuta 2002. Komissio pyysi asianomaisia
esittämään huomautuksensa tästä tuesta. Asianomaisilta
kolmansilta osapuolilta ei saatu huomautuksia komission
asettamassa määräajassa.

(1) EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1.
(2) EYVL C 153, 27.6.2002, s. 14.

(3) EYVL L 10, 13.1.2001, s. 33.
(*) Tätä tekstiä on osin muokattu, jotta varmistetaan, ettei luottamuksellista tietoa paljasteta; nämä kohdat on kirjoitettu hakasulkuihin ja
merkitty tähdellä.
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— Laskentamenetelmät.

Espanjan viranomaisten mukaan hankkeen työohjelmaan
sisältyvät seuraavat osat:

c) Kilpailua edeltävä kehitystoiminta
a) Toteutettavuustutkimukset

Ohjelman tavoitteena on toteuttaa ERJ-170/190koneiden vaaka- ja pystyvakainten ja takarungon
suunnittelun, kehittämisen, kokoamisen, testauksen,
sertifioinnin, operatiivisen tuen ja toimituksen edellyttämät tekniset työt.

Hankkeesta tehdään tekninen tutkimus ja sen teknistä
elinkelpoisuutta ja taloudellista kannattavuutta tarkastellaan.
b) Teollinen tutkimus
Kyse
on
hankkeen
kehittämisen
välttämättömän tekniikan hankinnasta:

Erityisesti tähän sisältyvät työt seuraavilla aloilla:

kannalta

— Perusgeometria: rakenteelliset peruslinjat.

— Mekaaninen yleistekniikka

— Standardien määrittely: valmistusprosesseille on
saatava hyväksyntä.

— Etureunat: optimaalinen suunnittelu, metalli/
komposiitti, lintujen törmäyksestä aiheutuvat
vaikutukset, jään muodostuminen, simulaatiot,
kokeet.

— Kuormitus: sisäisen ja ulkoisen kuormituksen
laskeminen, jotta halkeamat voitaisiin välttää.

— Painetta kestävät laipiot: vakaus, osittain tuettuihin ohuisiin renkaisiin kohdistuva paine,
komposiittilaipiot.
— Vaihdettavat vakaimet:
jyrsintä paikalla.

— Tuotesuunnittelu: tuoterakenteen määrittely ja
vahvistaminen, yksityiskohtainen rakenteellinen
suunnittelu, järjestelmäasennusten suunnittelu,
digitaaliset pienoismallit, rakenteellisten liitäntöjen
ja järjestelmien tarkastusasiakirjat, kenttähuoltovälineiden määrittely ja suunnittelu jne.

erityistyövälineet,

— Salamaniskut.
— Rakennetekniikka: rakennelaskelmat ja -analyysit
(staattinen kuorma, väsyminen, vaurionsietokyky)
jne.

— Vakaimiin asennettavat järjestelmät (antennit).
— Vyöhykeanalyysi
asennus.

(ZA):

aktuaattoreiden

— Järjestelmätekniikka: järjestelmäintegraation tuki,
jäänkertymän jakautumisen analysointi, salamaniskuilta suojautumisen analysointi, vyöhykeanalyysi (moottoriturbiinien rikkoutuminen, lintujen
törmäyksistä aiheutuvat vaikutukset) jne.

— Kuivausjärjestelmät.
— Materiaali-, prosessi- ja valmistusteknologiat
— Komposiitti- ja muovimateriaalit: uusien materiaalien hyväksyminen, muovin ruiskuvaluteknologia, osien hyväksyminen, etureunojen
valmistus.

— Sertifiointikokeet: tarpeellisten kokeiden kehittäminen sertifioinnin saamiseksi viranomaisilta.

— Koneenrakennusmateriaali: erkautuskarkaistun
teräksen käyttö, lämpökäsittelyn vaikutus.
— Suurikokoiset
tekniikat.

taotut

renkaat,

— Huoltotutkimukset: huolto-ohjelmien kehittäminen (yleiset huoltomahdollisuudet, standardiosien käyttö, vaihdettavuus, suunnittelutekniikat
halkeamien ehkäisemiseksi ja löytämiseksi jne.).

valmistus-

— Rakenne kuulapuhaltamalla.

— Työvälineiden kehittäminen ja suunnittelu:
erityiset asennustyökalut, kalibrointivälineiden
suunnittelu.

— Erikoisleikkuutekniikoiden hyväksyminen.
— Tarkastus, huolto- ja korjausteknologiat

— Valmistusmenetelmien määrittely.

— Rakenteen luotettavuuden varmistavat teknologiat.
— Korroosionesto: galvaaninen korroosio, uudet
estokomposiitit, siirrettävät anodisointilaitteet.
— Komposiittikorjaukset.
— Laakeripesien korjaus.
— Kehittyneet tarkastustekniikat.
— Projektitekniikka
— Tietotekniikka
— Simulaatiot ja mallintaminen.
— Diagonaalinen jännite.
— Sähköinen ohjausjärjestelmä (Fly by Wire).

3. MENETTELYN ALOITTAMISEN SYYT
(13)

Komissio toi 12 päivänä maaliskuuta 2002 tekemässään
päätöksessä esille joitakin epäilyksiä seuraavista suunniteltuun tukeen liittyvistä seikoista:
— Hankkeeseen sisältyvien toimien luokittelu tutkimusja kehitystyöhön myönnettävästä valtiontuesta annettujen yhteisön puitteiden (1) (jäljempänä ’T&K-puitteet’) liitteessä I määriteltyjen tutkimustyön vaiheiden
mukaisesti ja erityisesti sertifiointitoimien ja huoltotutkimusten luonne tutkimus- ja kehitystoimintana.

(1) EYVL C 45, 17.2.1996, s. 5.
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— T&K-puitteiden 6 kohdassa tarkoitettu tuen kannustava vaikutus, kun otetaan huomioon, että Espanjan
viranomaisten toimittamia numerotietoja, jotka osoittavat yrityksen aikovan kasvattaa T&K-henkilöstön ja
-rahoituksen määrää, oli vaikea tulkita kannustavan
vaikutuksen suhteen. Espanjan viranomaiset eivät
myöskään olleet maininneet rajat ylittävään yhteistyöhön liittyviä kustannuksia eivätkä toimittaneet
tietoja, jotka osoittaisivat selkeästi, että markkinoilla
oli toimintahäiriöitä. Ilma-alukset (ERJ-170/190),
joihin hankkeen tuloksia sovelletaan ensi kädessä,
vaikuttivat olevan jo erittäin pitkälle kehitettyjä tuotteita, koska alukset oli esitelty 29 päivänä lokakuuta
2001, niillä oli tarkoitus suorittaa ensimmäiset
lennot vuoden 2002 alussa ja niiden toimitukset
aiottiin aloittaa vuoden 2002 loppupuolella. Näin
ollen näyttikin siltä, ettei näkyvissä ollut merkittäviä
riskejä, joiden takia hankkeen rahoittaminen muusta
lähteestä kuin valtion varoista olisi mahdotonta.

lisäarvoa ja joihin myös ilmailuala kuuluu. Kuudennen
T&K-puiteohjelman tutkimustoiminnan painopisteisiin
sisältyy konkreettisesti lentokoneen runkoja valmistavan
teollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen alentamalla
ilma-alusten kehitys- ja käyttökustannuksia sekä keskittymällä tuotesuunnittelun integroituihin järjestelmiin ja
prosesseihin, entistä älykkäämpiin tuotantotekniikoihin,
ilma-alusten muotoiluun, aerodynamiikkaan, materiaaleihin ja rakenteisiin sekä mekaanisiin, sähköisiin ja
hydraulisiin järjestelmiin jne. Espanjan viranomaisten
mukaan Gamesan hanke on esimerkki tällaisen suuntautumisen noudattamisesta.

(17)

Espanjan viranomaisten mukaan tämäntyyppisten
toimien tukeminen on tarpeen ja tuen kannustava
vaikutus on Gamesan tapauksessa ilmeinen, kun otetaan
huomioon teknologiset ja taloudelliset riskit sekä
yrityksen koko ja hankkeeseen liittyvät olosuhteet. Tältä
osin olisi otettava huomioon, että ilmailualan teollinen
toiminta perustuu pitkälti tutkimukseen ja kehitykseen ja
että tämäntyyppisissä yrityksissä toiminta on luonteeltaan hyvin jaksottaista ja sidoksissa tuotteen elinkaareen.
Erityisen intensiivistä toiminta on tuotteen alku- ja kehitysvaiheissa. Näin ollen vakaan tutkimusrakenteen
ylläpitäminen on mahdollista vain suuryrityksille, kun
taas Gamesan kaltaisille keskisuurille yrityksille se voi
olla vain keskipitkän aikavälin tavoitteena.

(18)

Espanjan viranomaiset mainitsevat, että tutkimustoiminnan otaksutaan kasvavan merkittävästi hankkeen
jälkeen sekä toimintaan käytettävien varojen että
henkilöstön osalta. Koska yritys on pystynyt hankkimaan
tietämystä, teknologiaa ja valmiuksia, se voi kenties
hankkeen suorana seurauksena asettua ehdolle amerikkalaisten valmistajien vastaaviin hankkeisiin riskeiltään
realistisemmissa olosuhteissa.

(19)

Komissio on suhtautunut epäilevästi tutkimustalousarvion kohtuuttomiin vaihteluihin, minkä osalta Espanjan
viranomaiset selittävät, että vuonna 1999, ennen
hankkeen käynnistymistä, tutkimusta teki 109 työntekijää ja keskimääräiset menot olivat 2 490 miljoonaa
Espanjan pesetaa. Hankkeen käynnistyttyä menojen
uskotaan olevan noin 4 000 tai 4 500 miljoonaa
Espanjan pesetaa ja henkilöstömäärän asettuvan noin
300 henkilöön. Kuten viranomaiset jo edellä ovat selittäneet, T&K-menot ovat ilmailualalla luonteeltaan hyvin
jaksottaisia, sillä menot ovat huomattavat tuotekehityksen alkuvaiheissa, mutta laskevat tämän jälkeen
nopeasti. Tarkasteltavana olevassa tapauksessa Gamesa
aikoo neljän vuoden aikana investoida […]*, joista yli
puolet ensimmäisen vuoden aikana. Yrityksen tavoitteena on pyrkiä säilyttämään T&K-rakenne vakaana ja
hankkeen loppuvaiheessa saavutettua tasoa vastaavana
sisällyttämällä siihen ajan myötä muita hankkeita, minkä
ansiosta yritys pystyisi säilyttämään saavutetun
henkilöstöpääoman sekä saavutetut teknologisen kehityksen valmiudet.

4. ESPANJAN VIRANOMAISTEN ESITTÄMÄT HUOMAUTUKSET

(14)

(15)

(16)

Espanjan viranomaiset katsovat ensinnäkin, että tuen
intensiteetti jää hyvinkin T&K-puitteissa sallittuihin
rajoihin, vaikka katsottaisiinkin, että kaikkia hankkeeseen
sisältyviä toimia on pidettävä kilpailua edeltävänä kehitystoimintana. Viranomaisten alkuperäiset, vuoden 2001
huhtikuussa tehdyt laskelmat perustuivat nimittäin suunniteltuun alustavaan maksuaikatauluun, jonka mukaan
Gamesa saisi tukea vuosina 2000, 2001, 2002 ja 2003
ja maksaisi sen takaisin vuosina 2007—2013.

Espanjan viranomaiset muistuttavat toisaalta tukien valikoivan luonteen ja niistä saatavan verrannollisen hyödyn
osalta, että tuet sisältyvät valtion laitosten välisessä Baskimaan talouden edistämissuunnitelmassa määriteltyyn
yleisluonteiseen teollisuuspoliittiseen kehykseen. Ne
toteavat varsinkin, että Gamesalle myönnettävät tuet
sisältyvät strategisten hankkeiden ohjelmaan. Toisaalta
tuet eivät ole luonteeltaan valikoivia, sillä Baskimaassa
toimivat kaksi ilmailualan ryhmää (Gamesa ja ITP) ovat
saaneet samanarvoiset tukiehdotukset, jotka sisältyvät
kyseiseen strategisten hankkeiden ohjelmaan, vaikka ne
toimivatkin eri osa-alueilla. Lisäksi tunnustetaan yleisesti,
että ilmailualalla T&K-toiminnan saaman julkisen tuen
taso on yli 50 %. Näin ollen Gamesan tukihanke vastaisi
niitä välineitä, jotka muilla eurooppalaisilla yrityksillä on
käytettävissään T&K-toiminnan kehittämiseen, tai jäisi
jopa niiden alle, ja jos yritykselle ei myönnettäisi tukea,
se asetettaisiin epätasa-arvoiseen asemaan.

Tuen kannustavan vaikutuksen osalta Espanjan viranomaiset haluavat muistuttaa, että tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn vuosien 2000—2006
puiteohjelmassa (jäljempänä ’kuudes T&K-puiteohjelma’),
jolla pyritään integroimaan ja vahvistamaan eurooppalaista tutkimusaluetta, komission tarkoituksena on tukea
kansainvälistä tutkimusta keskeisillä aloilla, jotka ovat
poikkeuksellisen merkityksellisiä ja tuovat Euroopalle
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(20)

Toisaalta ERJ-170/190-hanke merkitsee lisäksi tarvetta
harjoittaa kehitysvaiheessa merkittävää rajat ylittävää
yhteistyötä. Näin ollen rajat ylittävän yhteistyön prosenttiosuus verrattuna tutkimukseen suoraan sidoksissa
olevasta henkilöstöstä aiheutuneisiin kokonaiskustannuksiin voitaisiin arvioida 30—50 prosentiksi Euroopan
unioniin sijoittuneiden yhteistyökumppaneiden osalta ja
10—20 prosentiksi unionin ulkopuolisten kumppaneiden osalta suhteutettuna hankkeen tuloksiin ja etenemiseen.

(21)

Markkinoiden toimintahäiriöiden osalta Espanjan viranomaiset muistuttavat myös ilmailualan jaksottaisesta
luonteesta, joka käy ilmi maailman suurimpien valmistajien (Airbus, Boeing, Bombardier ja Embraer) julkaisemista vuotuisista toimitus- ja tilausluvuista. Kehitys
kulkee tavallisesti rinta rinnan BKT:n maailmanlaajuisen
kehityksen kanssa. Lentoyhtiöt reagoivat tavallisesti
välittömästi
tähän
kehitykseen
lisäämällä
tai
vähentämällä tilauksiaan, mikä aiheuttaa ilmailualan
markkinoiden toimintahäiriöitä koko alihankintaketjussa.
Tämä merkitsee, että investointien tuottavuus saattaa
vaarantua, mikä vahvistaa tuen kannustavaa vaikutusta
suhteessa markkinoiden toimintahäiriöihin.

(22)

Lisäksi ilmailualan ohjelmien kehityssyklit ovat Espanjan
viranomaisten mukaan lyhentyneet huomattavasti, mikä
vaatii investoinneilta aiempaa suurempaa intensiteettiä ja
merkitsee riskien kasvua erityisesti sellaisten tutkimushankkeiden osalta, jotka mahdollistavat myöhemmän
osallistumisen muihin ilmailualan ohjelmiin. Tämän
mukaan kehityssykli on viime vuosina lyhentynyt
kymmenestä viiteen vuoteen: kaksitoista kuukautta ilmaaluksen
käsitteelliseen
suunnitteluun,
kahdeksan
kuukautta alustaviin piirustuksiin, seitsemäntoista
kuukautta yksityiskohtaisiin piirustuksiin, yksitoista
kuukautta ennen kuin ensimmäinen lento voidaan tehdä
ja kaksitoista kuukautta ennen kuin ilma-alus voidaan
sertifioida. Alalla käytävän kovan kilpailun vuoksi käsitteellisen suunnittelun sekä alustavien ja yksityiskohtaisten piirustusten jaksot ovat lyhentyneet huomattavasti, mikä lisää luontaisia riskejä ja tarvittavia investointeja.

(23)

Espanjan viranomaiset katsovat näin ollen, että tällaisen
tilanteen korjaamiseen tarkoitetulla tuella on hyvin
huomattava kannustava vaikutus.

(24)

Hankkeen valmiusasteen osalta Espanjan viranomaiset
toteavat, että ilma-aluksen esittely ja ensimmäisen
lennon suorittaminen liittyvät pikemminkin tuotteen
markkinointiin kuin tuotekehityksen päättymiseen.
Toisaalta hankkeen tavoitteena ei ole pelkästään tietyn
tuotteen kehittäminen vaan myös sellaisen teknologian
kehittäminen, joka antaa valmiudet kehittää useihin eri
malleihin soveltuva lentokonerakenne. Espanjan viranomaisten mukaan ensimmäisen lennon päivämäärä on
tärkeä tapahtuma lentokonetta kehitettäessä erityisesti
koneen todellisten aerodynaamisten ominaisuuksien ja
sertifiointiin liittyvien teknisten eritelmien selvittämiseksi. Ensimmäinen lento on hyvin tärkeä myös kaupallisesti, sillä se vaikuttaa myyntikampanjaan, joka alkaa
paljon aikaisemmin kuin itse tuote on valmis tehdasvalmistusta varten. Tässä vaiheessa on vielä ratkaistavana
useita teknisiä ongelmia, kuten painon optimointi ja
lentokoneen
häiriötilannekäyttäytymisen
validointi.
Toisaalta Espanjan viranomaiset muistuttavat, että
menettelyn aloittamispäivänä ERJ-190-malli ei ollut vielä
suorittanut ensimmäistä lentoaan. Koska sen kuljetuska-
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pasiteetti on 108 matkustajaa ERJ-170:n 70 matkustajan
sijaan, aluksen enimmäisnousupaino kasvaa 50 %:lla,
mikä merkitsee sitä, että ilma-aluksen sisärakenteet on
suunniteltava aivan toisella tavalla.

(25)

Komissio on suhtautunut epäillen siihen, ovatko sertifiointitoimet ja huoltotutkimukset tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tältä osin Espanjan viranomaiset toistavat,
että kaikki hankkeeseen sisältyvät kokeet liittyvät
suoraan tuotekehitykseen ja ettei hankkeeseen sisälly
sertifiointikokeita, jotka liittyisivät tuotteiden myyntiin
tai edes valmistukseen. Espanjan viranomaiset korostavat, että ilmailualan hankkeiden kehittämiseen liittyvät
kulut ovat niin merkittäviä ja määräajat niin tiukkoja,
että minkä tahansa vaiheen aikaistaminen on tarpeen,
jos hankkeen elinkelpoisuus riippuu siitä. Tämä pätee
kehityskokeisiin, sillä ne ennakoivat ja estävät tulevien
sertifiointikokeiden riskejä ja tukevat itse tuotteen kehitystä. Kehityskokeet auttavat validoimaan Gamesan
kehittämiä teknologioita, ja niiden voidaan siis katsoa
kuuluvan samaan T&K-vaiheeseen kuin tämän teknologian varsinaisen kehittämisen (teollinen tutkimus).
Kokeet on toki tehtävä malleille, joiden materiaalit ja
rakenteelliset ominaisuudet vastaavat malleja, joiden
osalta vastaava teknologia halutaan validoida, mutta niitä
ei välttämättä tarvitse tehdä tuoteversioille, jotka ovat
riittävän lähellä myyntiversiota.

(26)

Espanjan viranomaiset yhtyvät komission analyysiin,
jonka mukaan puitteiden mukaisena T&K-toimintana ei
voida pitää sertifiointitoimia, jotka tehdään jo hyväksytylle prototyypille, jotta tuote voitaisiin saattaa myyntiin.
Espanjan viranomaisten mukaan minkä tahansa tuotteen
kehittäminen vaatii kuitenkin useita kokeita, testejä ja
sertifiointeja, jotka vaikuttavat materiaaleihin, ominaisuuksiin ja piirustuksiin ja joiden tulokset vaikuttavat
hankkeeseen tai edellyttävät tuotteeseen tehtäviä
muutoksia. Espanjan viranomaiset katsovat, että
tämäntyyppiset kokeet kuuluvat uuden tuotteen kehityshankkeeseen ja ovat ominaisia minkä tahansa alan T&Khankkeille.

(27)

Espanjan viranomaisten mukaan sama koskee huoltotutkimuksia, jotka on aloitettava jo alustavissa suunnitteluvaiheissa, koska niiden pohjalta määräytyvät hankkeen
suorat käyttökustannukset ja täten koko hankkeen
kannattavuus. Suorat käyttökustannukset muodostuvat
erilaisista lentoihin ja huoltoon liittyvistä kustannuksista,
joita ovat ennen kaikkea omistuskustannukset (sijoitetun
pääoman
lyhennykset
ja
korot),
vakuutukset,
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luonne on myös valikoiva verrattuna muihin yhteisön
yrityksiin, jotka haluaisivat toteuttaa tällaisia tutkimushankkeita. Se on myös omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, sillä Gamesan eurooppalaisia
kilpailijoita ovat mm. GKN (Yhdistynyt kuningaskunta),
Hurel-Dubois (Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta) tai
Latecoère (Ranska). Lisäksi korottomat lainat myöntää
suoraan Baskimaan aluehallitus, ja näin ollen on syytä
katsoa, että etuudet myönnetään valtion varoista.
Toimenpiteissä on tästä syystä kyse EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaisista tuista.

lentokustannukset (miehistö, polttoaine, öljy, nousu- ja
laskumaksut) ja huoltokustannukset. Huollon kokonaiskustannukset koostuvat moottorista, rakenteesta ja
huoltovarasta. Rakenteiden suunnittelu vaikuttaa
merkittävästi sellaisiin kysymyksiin kuin materiaalien
valinta, standardisoidut käsittelyvaiheet, välineet, alukseen pääsy, luotettavuus, tarkastusväli, eri osien käyttöikä, osien vaihtomahdollisuudet jne. Tämän vuoksi
alustavissa suunnitteluvaiheissa on otettava huomioon
erityisesti nämä tekijät, jotta huoltokustannukset, jotka
ovat ensiarvoisen tärkeä muuttuja ilmailualan tuotekehityksessä, saataisiin mahdollisimman alhaisiksi.
(28)

(29)

(30)

(31)

Lisäksi Espanjan viranomaiset toteavat, että komissio on
itse sisällyttänyt kuudenteen T&K-puiteohjelmaan ilmailualan tutkimustoiminnan painopisteisiin ilma-alusten
kehityskustannusten alentamisen. Espanjan viranomaisten mukaan on vaikea selittää, miksi tällainen tietyntyyppinen toiminta olisi yleisellä tasolla painopisteenä Euroopan tutkimusalan suuntautumisessa, mutta tässä tietyssä
tapauksessa se asetettaisiin kyseenalaiseksi.

Kaikki muu tutkimustoiminta, joka liittyy lähemmin
tuotekehitykseen, on sisällytetty kilpailua edeltävään
tutkimukseen. Joka tapauksessa Espanjan viranomaisten
mukaan luokitus on ainoastaan ohjeellinen, sillä komissiolle ilmoitetussa tukiehdotuksessa lähestymistapa koko
hankkeeseen on kilpailua edeltävä kehitystoiminta.
5. ARVIOINTI

(32)

(33)

Komissio on myös suhtautunut epäilevästi toimien
luokitteluun T&K-puitteiden liitteessä I määriteltyjen
tutkimustyön vaiheiden mukaisesti. Tältä osin Espanjan
viranomaiset katsovat, että kyseiset vaiheet on määritelty
niin yleisellä tasolla, että määritysten soveltaminen konkreettiseen ja monimutkaiseen hankkeeseen voi synnyttää
erilaisia näkemyksiä. Espanjan viranomaiset ovat
mielestään jo perustelleet eri kustannusten jakamisen eri
vaiheisiin. Viranomaisten mukaan olisi joka tapauksessa
vaikeaa kuvitella, että näin laaja hanke voitaisiin
toteuttaa ilman teollisen tutkimuksen vaihetta, varsinkin
kun kyseinen yritys joutuu ensimmäistä kertaa käsittelemään senkaltaista teknologiaa, jota tässä hankkeessa
kehitettyjen mutkikkaiden rakenteiden kaltaiset rakenteet
edellyttävät.
Tarkasteltavana olevassa tapauksessa katsotaan, että
[…] (*) […] kokonaismäärästä voidaan sisällyttää tähän
menoluokkaan, kun otetaan huomioon, että Gamesan on
hankittava uutta tietämystä pystyäkseen kehittämään
rakenteita, joita se ei ole koskaan aikaisemmin joutunut
valmistamaan. Konkreettisesti tämä uusi tietämys kattaa
seuraavat teknologiat: mekaaniset teknologiat (etureunat,
painetta kestävät laipiot, toiminta- ja tarkastusjärjestelmät, sähkökaapelit, erityiskaaret, peräsimet, vakaimet/
stabilisaattorit, takarunko), valmistusteknologiat (seosmateriaalit, leikkaus- ja liitäntätekniikat), tarkastus-, huoltoja korjausteknologiat (rikkomattomat tarkastukset, huoltosuunnitelmat, korroosio, korjausteknologiat) ja hankeja laatuteknologiat (tietoteknologia, analyysi- ja simulaatioteknologia, kokeisiin liittyvä teknologia).

Espanjan viranomaisten suunnittelemat toimenpiteet
hyödyttävät tuensaajayritystä vapauttamalla tämän osittain niistä tutkimustoiminnan kustannuksista, jotka
kuuluvat periaatteessa sen vastuulle. Saadun etuuden

(*) 24 prosenttia Espanjan toimivaltaisten viranomaisten ilmoittamista
tukikelpoisista kustannuksista.
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Kuten tämän päätöksen johdanto-osan 13 kappaleessa
todetaan, komissio on suhtautunut epäilevästi tähän
hankkeeseen. Jäljempänä tarkastellaan tiettyjä tältä osin
esille nousseita seikkoja.

T&K-puitteiden liitteen I mukainen tutkimustyön
vaihe

(34)

Komissio toteaa ensinnäkin, etteivät Espanjan viranomaiset ole tuoneet esille uusia seikkoja, joiden perusteella tietyt tutkimusohjelmaan sisältyvät toimet voitaisiin määritellä T&K-puitteiden liitteen I mukaiseksi teolliseksi tutkimukseksi. Komissio arvioi näin ollen, että sen
tämän asian osalta esittämät epäilykset ovat edelleen
olemassa ja että sen on täten katsottava, että kaikkien
toimien markkinaläheisyys on korkeintaan sama kuin
kilpailua edeltävällä kehitystoiminnalla.

(35)

Sertifiointitoimien osalta komissio toteaa, että Espanjan
viranomaiset näyttävät erottavan tietyt lähemmin tuotteen myyntiversioon liittyvät toimet muista sertifiointitoimista, jotka ovat pelkästään alustavia kokeita.
Espanjan viranomaiset vahvistavat komission analyysin,
jonka mukaan ensimmäiseen ryhmään kuuluvat sertifiointitoimet eivät ole puitteissa tarkoitettua T&Ktoimintaa, kun taas jälkimmäisen ryhmän ovat sitä.
Komissio hyväksyy sen, että ilmailu-alan tuotteen kehitysprosessissa jotkin kokeet kuuluvat luonteeltaan teknisiin (alustaviin) testeihin, kun taas toiset kuuluvat tuotteen lainsäädännön mukaiseen sertifiointiin. Komissio
kuitenkin huomauttaa, etteivät Espanjan viranomaiset
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ole esittäneet tarkempia lisätietoja niiden toimien yksityiskohdista, joihin komission epäilykset kohdistuvat, tai
tällaisista toimista, joiden osalta olisi mahdollisesti voitu
katsoa, etteivät ne kuulukaan tiukasti sertifiointitoimiin
vaan pikemminkin alustaviin kokeisiin.

(39)
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Edellä esitetyn vuoksi tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä on siis alennettava 8 206 000 000:aan
Espanjan pesetaan eli 49 319 053,29 euroon.

Tuen kannustava vaikutus

(36)

(37)

(38)

Tarkempien tietojen puuttuessa komissio katsoo näin
ollen, etteivät ohjelmaan sisältyvät sertifiointitoimet ole
T&K-puitteiden mukaista tutkimus- ja kehitystoimintaa
ja ettei näihin toimiin liittyviä kustannuksia voida ottaa
huomioon mainittujen puitteiden mukaisina tukikelpoisina kustannuksina. Nämä kustannukset eli […] on siis
vähennettävä Espanjan toimivaltaisten viranomaisten
ilmoittamista tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Huoltotutkimusten osalta Espanjan viranomaiset ovat
todenneet, että nämä toimet toteutettiin samanaikaisesti
lentokoneen suunnittelun kanssa. Viranomaiset ovat
lisäksi todenneet, että nämä toimet vaikuttivat osaltaan
ilma-alusten kehityskustannusten alentamiseen ja että
näiden kustannusten vähentämiseksi tehtävä tutkimus on
osa kuudetta T&K-puiteohjelmaa, mikä osoittaa, että
nämä toimet todellakin ovat T&K-toimintaa. Komission
mukaan siitä seikasta, että tiettyjä toimia toteutetaan
osittain yhtäaikaa lentokoneen kehittämisen aikana ja
että niissä käytetään lähtökohtana tämän kehitystyön
tuloksia, voidaan päätellä ainoastaan se, että toimien
kohteena on mainittu lentokone; toimien ei tällä perusteella voida päätellä olevan osa tutkimusprosessia.
Komissio panee joka tapauksessa merkille, että kyseisten
toimien määrityksen mukaisesti tavoitteena on tuotteen
lopullinen myyntiversio. Lopuksi komissio haluaa tuoda
esille, että vaikka yhtenä kuudennen T&K-puiteohjelman
tavoitteena on ilma-alusten kehittämiskustannusten alentaminen, tästä ei millään lailla voida päätellä, että kaikki
näiden kustannusten alentamiseksi toteutetut toimet
olisivat tutkimustoimintaa. Kustannusten alentaminen on
yksi kaikkien kilpailutilanteessa olevien yritysten luontaisista tavoitteista. Tämän alan tutkimuksesta on kyse vain
silloin kun kustannusten alentaminen perustuu uusiin
menetelmiin tai uusiin teknisiin käsitteisiin, mistä
Espanjan viranomaiset eivät ole voineet esittää tarkasteltavassa tapauksessa tarkkoja todisteita. Komissio katsoo
näin ollen, etteivät sen epäilykset sertifiointitoimien
kuulumisesta puitteissa määriteltyyn T&K-toimintaan ole
poistuneet.

Komissio katsoo näin ollen, etteivät huoltotutkimukset
ole T&K-puitteiden mukaista tutkimus- ja kehitystoimintaa ja ettei näihin toimiin liittyviä kustannuksia voida
ottaa huomioon mainittujen puitteiden mukaisina tukikelpoisina kustannuksina. Nämä kustannukset eli […] on
siis vähennettävä Espanjan toimivaltaisten viranomaisten
ilmoittamista tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

(40)

Komissio toteaa ensinnäkin, että Espanjan viranomaiset
ovat täsmentäneet tuen kannustavaa vaikutusta koskevien määrällisten tietojen merkityksellisyyttä. Komissio
katsoo, että näiden tietojen ansiosta se ei enää epäile,
voidaanko nämä tiedot ottaa huomioon arvioitaessa tuen
kannustavaa vaikutusta.

(41)

Lisäksi komissio ottaa laadullisten näkökohtien osalta
myös huomioon, että tietyt seikat, jotka se oli ottanut
huomioon epäillessään hankkeen valmiusastetta, eivät
heijastaneet
tarkasteltavana
olevassa
tapauksessa
hankkeen todellista valmiusastetta. Tämä koskee
varsinkin ilma-aluksen esittelyä, jonka osalta komissio
toteaa, että asianomaisessa tapauksessa kyseessä oli pikemminkin hankkeen esittely asiakkaille kuin tekninen
hankevaihe.

(42)

Lisäksi komissio panee merkille, että yritys oli jättänyt
hankkeesta
tukihakemuksen
paikallisviranomaisille
ennen hankkeen käynnistämistä.

(43)

Edellä esitetyn perusteella komissio arvioi, että tarkasteltavana olevassa tapauksessa se voi katsoa tuella olevan
T&K-puitteiden 6 jaksossa tarkoitettu kannustava
vaikutus.

Päätelmät
(44)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että suurimmalle osalle Espanjan viranomaisten ilmoittamista
toimista voidaan myöntää T&K-puitteissa vahvistetut
edellytykset täyttävää tukea. Tämä osa vastaa
8 206 000 000 Espanjan pesetan eli 49 319 053,29
euron suuruisia tukikelpoisia kustannuksia, jotka liittyvät
puitteiden liitteessä I tarkoitettuun kilpailua edeltävään
kehitystoimintaan.

(45)

Tuen hyväksyttävä enimmäisintensiteetti on puitteiden
5.5 kohdan mukaisesti 25 prosenttia, johon voidaan
lisätä puitteiden 5.10.2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti viiden prosenttiyksikön suuruinen intensiteettibonus, sillä toimia toteutetaan alueella, joka voi saada
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c
alakohdan mukaisesti aluetukea.

(46)

Komissio katsoo näin ollen, että tuet voidaan puitteiden
mukaisesti hyväksyä edellyttäen, että niiden bruttoavustusekvivalentti ei ylitä 30 prosenttia 49 319 053,29
eurosta eli 14 795 715,99 euroa.
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Komissio huomauttaa tältä osin, että tuen bruttoavustusekvivalentti on laskettava käyttäen komission julkaisemaa viite- ja diskonttokorkoa, johon on lisättävä 400
peruspistettä, koska valtion myöntämään lainaan ei
vaadita vakuuksia (1). Laskiessaan tuen bruttoavustusekvivalenttia Espanjan viranomaiset voivat käyttää apuna
alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen liitteessä
I olevaa 3 jaksoa (2),

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

L 91/55

Tuen bruttoavustusekvivalentti on laskettava käyttämällä komission julkaisemaa viite- ja diskonttokorkoa, johon lisätään 400
peruspistettä.
2 artikla
Espanjan kuningaskunnan on ilmoitettava komissiolle kahden
kuukauden kuluessa tämän päätöksen julkaisemisesta toimenpiteet, jotka se on toteuttanut 1 artiklan noudattamiseksi.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle.

1 artikla
Valtiontuki, jonka Espanjan kuningaskunta aikoo myöntää
Gamesa-yritykselle ja joka koostuu 27 772 769,34 suuruisesta
korottomasta lainasta, soveltuu yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti
edellyttäen,
ettei
tuen bruttoavustusekvivalentti ylitä
14 795 715,99 euroa.

(1) EYVL C 273, 9.9.1997, s. 3.
(2) EYVL C 74, 10.3.1998, s. 7.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2003.
Komission puolesta
Mario MONTI

Komission jäsen
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 24 päivänä maaliskuuta 2004,
Vicia faba ja Glycine max -lajien sellaisten siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät
täytä neuvoston direktiivien 66/401/ETY ja 2002/57/EY vaatimuksia
(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 884)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/287/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhanviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä
siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14
päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/
401/ETY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä
kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/57/EY (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Ranskassa ei ole saatavilla sen tarpeisiin nähden
riittävästi kansallisiin sääoloihin soveltuvia härkäpavunsiemeniä (Vicia faba), jotka täyttävät direktiivin 66/401/
ETY vaatimukset itävyyden osalta, eikä soijapavunsiemeniä (Glycine max), jotka täyttävät direktiivin 2002/57/
EY vaatimukset itävyyden osalta.

(2)

Näiden lajien siementen kysyntää ei ole mahdollista
kattaa tyydyttävästi sellaisilla muista jäsenvaltioista tai
kolmansista maista tuotavilla siemenillä, jotka täyttävät
kaikki direktiiveissä 66/401/ETY ja 2002/57/EY säädetyt
vaatimukset.

(3)

(4)

(5)

Näin ollen olisi sallittava väljemmät vaatimukset täyttävien näiden lajien siementen kaupan pitäminen Ranskassa 30 päivään huhtikuuta 2004 asti.
Lisäksi tällaisten siementen — riippumatta siitä, onko ne
korjattu jäsenvaltiossa vai kolmansissa maissa siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja
kolmansissa maissa tuotettujen siementen vastaavuudesta
16 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn neuvoston
päätöksen 2003/17/EY (3) kattamassa kolmannessa
maassa — kaupan pitäminen olisi sallittava muissa jäsenvaltioissa, jotka pystyvät toimittamaan Ranskalle näiden
lajien siemeniä.
Ranskan olisi toimittava koordinoijana ja varmistettava,
että tämän päätöksen nojalla sallittu kokonaismäärä ei
ylitä tässä päätöksessä vahvistettua enimmäismäärää.

(1) EYVL L 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/61/EY (EUVL L 165,
3.7.2003, s. 23).
(2) EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/61/EY.
(3) EYVL L 8, 14.1.2003, s. 10. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna
päätöksellä 2003/403/EY (EUVL L 141, 7.6.2003, s. 23).

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Sallitaan tämän päätöksen liitteessä vahvistetuin edellytyksin
härkäpavunsiementen (Vicia faba), jotka eivät täytä direktiivissä
66/401/ETY vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia itävyyden
osalta, kaupan pitäminen yhteisössä 30 päivään huhtikuuta
2004 asti, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:
a) itävyys täyttää vähintään tämän päätöksen liitteessä asetetut
vaatimukset;
b) virallisessa etiketissä on ilmoitettava direktiivin 66/401/ETY
2 artiklan 1 kohdan C alakohdan d alakohdan mukaisesta
virallisesta siemenkokeesta laaditussa selosteessa ilmoitettu
itävyys;
c) siemenet on saatettava ensimmäisen kerran markkinoille
tämän päätöksen 3 artiklan mukaisesti.

2 artikla
Sallitaan tämän päätöksen liitteessä vahvistetuin edellytyksin
soijapavunsiementen (Glycine max), jotka eivät täytä direktiivissä
2002/57/EY vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia itävyyden
osalta, kaupan pitäminen yhteisössä 30 päivään huhtikuuta
2004 asti, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:
a) itävyys täyttää vähintään tämän päätöksen liitteessä asetetut
vaatimukset;
b) virallisessa etiketissä on ilmoitettava direktiivin 2002/57/EY
2 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdan mukaisesta virallisesta
siemenkokeesta laaditussa selosteessa ilmoitettu itävyys;
c) siemenet on saatettava ensimmäisen kerran markkinoille
tämän päätöksen 3 artiklan mukaisesti.

30.3.2004

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

L 91/57

Kun jäsenvaltio saa 3 artiklan mukaisen lupahakemuksen, sen
on välittömästi ilmoitettava koordinoivalle jäsenvaltiolle määrä,
jota hakemus koskee. Koordinoivan jäsenvaltion on välittömästi
ilmoitettava ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle, ylittyisikö
enimmäismäärä, jos lupa myönnettäisiin.

3 artikla
Siementoimittajan, joka haluaa saattaa 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuja siemeniä markkinoille, on osoitettava lupahakemus sille
jäsenvaltiolle, johon kyseinen toimittaja on sijoittautunut tai
harjoittaa tuontia.
Kyseisen jäsenvaltion on annettava toimittajalle lupa saattaa
siemenet markkinoille, paitsi jos

5 artikla
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja muille
jäsenvaltioille tämän päätöksen mukaisesti kaupan pitämistä
koskevan luvan saaneiden siementen määrät.

a) sillä on riittävä syy epäillä, ettei toimittaja pysty saattamaan
markkinoille sitä määrää siemeniä, jota varten se on hakenut
lupaa; tai
b) siementen, joiden kaupan pitäminen sallitaan kyseisen poikkeuksen nojalla, kokonaismäärä ylittää liitteessä vahvistetun
enimmäismäärän.

6 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

4 artikla
Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2004.

Jäsenvaltioiden on annettava toisilleen tämän päätöksen soveltamiseksi tarvittavaa hallinnollista apua.

Komission puolesta

Päätöksen 1 ja 2 artiklan osalta koordinoijana toimii Ranska,
jotta voidaan varmistaa, että sallittu kokonaismäärä ei ylitä liitteessä vahvistettuja enimmäismääriä.

David BYRNE

Komission jäsen

LIITE

Laji

Glycine max

Vicia faba

Lajike

Enimmäismäärä
(tonnia)

(tuleentumisajankohta:
keskimyöhäinen)
Dekabig, Zen, Sapporo, Fukui, Safrana, Nikko,
Celior, Giulietta, Paoki

2 500

(tuleentumisajankohta:
keskimyöhäinen—
myöhäinen) Imari, Mariana

700

Divine, Gloria, Maya, Melodie, Victoria

Itävyyden vähimmäisvaatimus
(% puhtaista siemenistä)

75

3 980

80

L 91/58

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

30.3.2004

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 26 päivänä maaliskuuta 2004,
luvan myöntämisestä Australialle ja Uudelle-Seelannille yhteisössä säilytettävien suu- ja sorkkatautiviruksen antigeenivarantojen käyttämiseksi väliaikaisesti
(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 967)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/288/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(6)

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

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin
torjumiseksi, direktiivin 85/511/EY sekä päätösten 89/531/ETY
ja 91/665/ETY kumoamisesta ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/85/EY (1), ja erityisesti sen 83 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Yhteisön suu- ja sorkkatautirokotevaraston perustamisesta 11 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston
päätöksen 91/666/ETY (2) mukaisesti on perustettu antigeenivarastoja suu- ja sorkkatautirokotteiden nopeaa
koostamista varten.

Odottaessaan omien suu- ja sorkkatautiviruksen antigeenivarantojensa valmistumista Australia ja Uusi-Seelanti
ovat pyytäneet yhteisöltä väliaikaista apua siltä varalta,
että mahdollisen suu- ja sorkkatautiepidemian torjumiseksi joudutaan käyttämään hätärokotuksia.

Australian ja Uuden-Seelannin toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet tietoja riskinarvioinnistaan
sekä arviot valmiussuunnitelmassaan edellytetyistä antigeenien määristä ja alatyypeistä.

Australian ja Uuden-Seelannin viranomaisten esittämän
pyynnön seurauksena suoritetun arvioinnin jälkeen ja
yhteisön antigeenivarannoissa pidettävien antigeenien
määrät ja niiden alatyyppien saatavuuden huomioon
ottaen näyttää siltä, että pyydetty apu voitaisiin antaa
vaarantamatta tarpeettomasti yhteisön valmiusjärjestelyjä.

Australialle ja Uudelle-Seelannille olisi annettava lupa
käyttää yhteisön antigeenivarantoja tietyin edellytyksin.

(1) EUVL L 306, 22.11.2003, s. 1.
(2) EYVL L 368, 31.12.1991, s. 21. Päätös sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122,
16.5.2003, s. 36).

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Australialle ja Uudelle-Seelannille myönnetään lupa käyttää
väliaikaisesti yhteisön antigeenivarantoja suu- ja sorkkatautirokotteen valmistamiseksi seuraavin edellytyksin:
1. lupa myönnetään 31 päivään joulukuuta 2004 kummankin
maan oikeutena nostaa enintään 500 000 rokotetta
vastaavaa karja-annosta, ja joka tapauksessa kummankin
maan yhteen laskettu osuus saa olla enintään 50 prosenttia
kustakin yhteisön varannossa säilytettävästä antigeenistä;
2. komissio suorittaa Australian ja Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten toimittaman kirjallisen pyynnön
mukaan välittömästi järjestelyt, jotta asianmukaiset antigeenit kootaan kiireellisesti tai välittömästi ja rokotteet
valmistetaan, pullotetaan, varustetaan pakkausmerkinnöillä
ja toimitetaan komission ja valmistajien välisten sopimusehtojen mukaisesti;
3. komissio toteuttaa järjestelyt sen varmistamiseksi, että 2
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa Australian ja UudenSeelannin toimivaltaiset viranomaiset vastaavat aiheutuvien
toimien kustannuksista asianmukaisessa suhteessa sen
mukaan, kumpi kyseisistä maista on esittänyt pyynnön
yhteisön varannoissa säilytettävien antigeenien valmistamiseksi rokotteiksi:
a) antigeenien siirtäminen varastointipaikasta valmistajan
tiloihin,
b) rokotteiden koostaminen ja valmistus, mukaan luettuna
mahdollisesti tarpeelliset lisätestit,
c) rokotteiden pullotus ja varustaminen pakkausmerkinnöin
sekä niiden kuljetus osoitettuun toimituspaikkaan,
d) käytetyn antigeenimäärän korvaaminen viipymättä
vähintään samanlaatuisilla ja samaa alkuperää olevilla
antigeeneillä.

30.3.2004

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/59

2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 2004.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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OIKAISUJA
Oikaistaan neuvoston päätös 2004/161/EY, tehty 10 päivänä helmikuuta 2004, luvan antamisesta jäsenvaltioille
soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa tiettyihin erityisen työvaltaisiin palveluihin direktiivin 77/388/ETY 28
artiklan 6 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti tehdyn päätöksen 2000/185/EY soveltamisajan jatkamisesta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 52, 21. helmikuuta 2004)
Päätöksen nimessä sekä kansilehdellä että sivulla 62:
korvataan: ”Neuvoston päätös 2004/161/EY …”,
seuraavasti: ”Neuvoston päätös 2004/189/EY …”.
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