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I
(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista)

ASETUKSET
KOMISSION ASETUS (EY) N:o 709/2007,
annettu 22 päivänä kesäkuuta 2007,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

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,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

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

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 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2007.
Komission puolesta
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62,
9.3.2005, s. 3).
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 22 päivänä kesäkuuta
2007 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi

(1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA
TR
ZZ

41,5
95,8
68,7

0707 00 05

JO
TR
ZZ

159,1
151,2
155,2

0709 90 70

TR
ZZ

86,3
86,3

0805 50 10

AR
TR
UY
ZA
ZZ

55,4
92,6
68,9
61,2
69,5

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
CO
NZ
US
UY
ZA
ZZ

100,6
105,1
102,7
82,7
105,4
90,0
98,7
108,9
47,1
98,5
94,0

0809 10 00

TR
ZZ

197,2
197,2

0809 20 95

TR
US
ZZ

274,0
368,8
321,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL
US
ZA
ZZ

101,4
149,4
88,5
113,1

0809 40 05

IL
US
ZZ

251,3
222,0
236,7

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 710/2007,
annettu 22 päivänä kesäkuuta 2007,
asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan
tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta
sätullien määrät markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 (3).
Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu
komission asetuksella (EY) N:o 638/2007 (4).

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
(2)

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä
20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 318/2006 (1),

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa
(EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o
951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan,

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2006/2007 asetuksessa (EY) N:o 1002/2006, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

2 artikla

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien
edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien li-

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2007.
Komission puolesta
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2011/2006 (EUVL L 384,
29.12.2006, s. 1).
(2) EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2031/2006 (EUVL L 414, 30.12.2006,
s. 43).

(3) EUVL L 179, 1.7.2006, s. 36.
(4) EUVL L 148, 9.6.2007, s. 3.
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Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden
tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 23 päivästä kesäkuuta 2007 alkaen
(EUR)
Edustava hinta 100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

CN-koodi

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä
tuotetta

1701 11 10 (1)

20,70

5,95

(1)

20,70

11,46

1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)

20,70
20,70

5,76
10,94

1701 91 00 (2)

23,43

14,01

1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)

23,43
23,43

9,00
9,00

1702 90 99 (3)

0,23

0,41

1701 11 90

(1) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) liitteessä I olevassa III kohdassa määritellylle
vakiolaadulle.
(2) Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.
3
( ) Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 711/2007,
annettu 22 päivänä kesäkuuta 2007,
asetuksella (EY) N:o 616/2007 avatuissa tariffikiintiöissä kesäkuussa 2007 haettujen siipikarjanlihaa
koskevien tuontitodistusten myöntämisestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 2777/75 (1),

(3)

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2
kohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista
peräisin olevan siipikarjanlihan alalla 4 päivänä kesäkuuta 2007
annetun komission asetuksen (EY) N:o 616/2007 (3) ja erityisesti
sen 5 artiklan 5 kohdan,

1 artikla
1.
Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY)
N:o 616/2007 nojalla osakaudeksi 1 päivästä heinäkuuta 30
päivään syyskuuta 2007 sekä 3 ryhmän osalta 1 päivästä heinäkuuta 2007 30 päivään kesäkuuta 2008, sovelletaan tämän
asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksella (EY) N:o 616/2007 avataan siipikarjanlihaalan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Kesäkuussa 2007 jätettyjen tuontitodistushakemusten,
jotka koskevat osakautta 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 2007 sekä 3 ryhmän osalta 1 päivästä
heinäkuuta 2007 30 päivään kesäkuuta 2008, joidenkin
kiintiöiden määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät.

Kesäkuussa 2007 jätettyjen tuontitodistushakemusten,
jotka koskevat osakautta 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 2007, joidenkin kiintiöiden määrät ovat
pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi
olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

2.
Määrät, joita varten ei ole jätetty tuontitodistushakemuksia
asetuksen (EY) N:o 616/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän
lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseen osakauteen,
vahvistetaan liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2007.
Komission puolesta
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006,
s. 1).
(2) EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).
(3) EUVL L 142, 5.6.2007, s. 3.
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Ryhmän numero

Järjestysnumero

Hakematta jääneet määrät, jotka
Osakaudeksi 1.7.2007-30.9.2007 jätettyihin tuontitodistushakemuklisätään osakauteen 1.10.2007siin sovellettava jakokerroin
31.12.2007
(%)
(kg)

1

09.4211

5,718616

—

2

09.4212

(1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

—

5

09.4215

57,314324

—

6

09.4216

(2)

276 463

7

09.4217

18,881304

—

8

09.4218

(2)

2 484 800

(1) Ei sovelleta. Komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.
(2) Ei sovelleta. Haetut määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät.

Ryhmän numero

3

Järjestysnumero

09.4213

Osakaudeksi 1.7.2007-30.6.2008 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin
(%)

6,006354
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 712/2007,
annettu 22 päivänä kesäkuuta 2007,
pysyvien tarjouskilpailujen avaamisesta jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen
myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan ja 24 artiklan toisen
kohdan,

1 artikla
Liitteessä I mainittujen jäsenvaltioiden interventioelimet avaavat
pysyviä tarjouskilpailuja hallussaan olevien viljojen myyntiin
saattamiseksi. Tarjouskilpailujen kohteena olevien viljojen enimmäismäärät ilmoitetaan liitteessä I.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Interventioelinten hallussaan pitämien viljojen myyntiin
saattamisen menettelyistä ja edellytyksistä 28 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o
2131/93 (2) säädetään, että interventioelimen hallussa
oleva vilja saatetaan markkinoille tarjouskilpailulla ja sellaisten hintaedellytysten perusteella, jotka mahdollistavat
markkinahäiriöiden välttämisen.
Jäsenvaltioilla on maissin, tavallisen vehnän, ohran ja rukiin interventiovarastoja. Markkinoiden tarpeiden täyttämiseksi on suotavaa saattaa kyseiset viljavarastot jäsenvaltioiden sisämarkkinoiden käyttöön. Sen vuoksi olisi avattava pysyviä tarjouskilpailuja jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi uudelleen
yhteisön markkinoilla. Kukin tarjouskilpailu olisi katsottava erilliseksi tarjouskilpailuksi.

(3)

Olisi säädettävä poikkeuksista asetuksessa (ETY) N:o
2131/93 säädettyihin edellytyksiin suoritusvakuuden tason osalta. Sen vuoksi vakuus olisi vahvistettava riittävän
korkeaksi.

(4)

Yhteisön markkinoiden tilanteen huomioon ottamiseksi
on suotavaa säätää, että komissio hallinnoi tarjouskilpailua. Lisäksi on vahvistettava jakokerroin niille tarjouksille,
jotka ovat vähimmäismyyntihinnan suuruisia.

(5)

Jotta järjestelmää voitaisiin hallinnoida tehokkaasti, on
syytä säätää komission pyytämien tietojen lähettämisestä
sähköisessä muodossa. Interventioelimen komissiolle toimittamassa tiedonannossa on tärkeää säilyttää tarjousten
tekijöiden nimettömyys.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

(1) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187,
19.7.2005, s. 11).
(2) EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 367/2007 (EUVL L 91, 31.3.2007,
s. 14).

2 artikla
Edellä 1 artiklassa tarkoitettu myynti toteutetaan asetuksessa
(ETY) N:o 2131/93 vahvistetuin edellytyksin. Poiketen siitä,
mitä mainitun asetuksen 13 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, tarjouksen vakuus on kuitenkin 10 euroa tonnilta.

3 artikla
1.
Ensimmäiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen
tarjousten jättämisen määräaika päättyy 4 päivänä heinäkuuta
2007 kello 13.00 (Brysselin aikaa).

Seuraavien osittaisten tarjouskilpailujen tarjousten jättämisen
määräaika päättyy joka keskiviikko klo 13.00 (Brysselin aikaa),
lukuun ottamatta 1 päivää elokuuta 2007, 15 päivää elokuuta
2007, 22 päivää elokuuta 2007, 5 päivää syyskuuta 2007, 19
päivää syyskuuta 2007, 3 päivää lokakuuta 2007, 17 päivää
lokakuuta 2007, 31 päivää lokakuuta 2007, 14 päivää marraskuuta 2007, 28 päivää marraskuuta 2007, 12 päivää joulukuuta
2007, 26 päivää joulukuuta 2007, 2 päivää tammikuuta 2008,
16 päivää tammikuuta 2008, 23 päivää tammikuuta 2008, 6
päivää helmikuuta 2008, 20 päivää helmikuuta 2008, 5 päivää
maaliskuuta 2008, 19 päivää maaliskuuta 2008, 2 päivää huhtikuuta 2008, 16 päivää huhtikuuta 2008, 30 päivää huhtikuuta
2008, 14 päivää toukokuuta 2008, 21 päivää toukokuuta
2008, 4 päivää kesäkuuta 2008 ja 18 päivää kesäkuuta 2008,
koska kyseisillä viikoilla ei järjestetä tarjouskilpailuja.

Viimeiseen osittaiseen tarjouskilpailuun tarkoitettujen tarjousten
esittämisen määräaika päättyy 25 päivänä kesäkuuta 2008 kello
13.00 (Brysselin aikaa).

2.
Tarjoukset on jätettävä asianomaisille interventioelimille,
joiden yhteystiedot ovat liitteessä I.
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4 artikla

5 artikla

Asianomaisten interventioelinten on toimitettava jätetyt tarjoukset komissiolle neljän tunnin kuluessa 3 artiklan 1 kohdassa
säädetyn tarjousten jättämisen määräajan päättymisestä. Tarjousten puuttuessa kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä komissiolle samassa määräajassa. Jos jäsenvaltio ei ole lähettänyt
komissiolle yhtään tiedonantoa hakemuksista säädetyn määräajan kuluessa, komissio katsoo, ettei kyseisessä jäsenvaltiossa ole
jätetty yhtään tarjousta.

1.
Komissio vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1784/2003 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kunkin
viljan vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla hyväksymättä
saatuja tarjouksia.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyt tiedonannot on tehtävä
sähköisesti liitteessä II olevan lomakkeen mukaisesti. Komissiolle
on osoitettava erillinen lomake kutakin viljatyyppiä ja kutakin
avoinna olevaa tarjouskilpailua kohden. Tarjoajien henkilöllisyyttä ei saa paljastaa.

2.
Jos 1 kohdan mukainen vähimmäishinnan vahvistaminen
johtaisi jäsenvaltion käytettävissä olevan enimmäismäärän ylittymiseen, kyseisessä jäsenvaltiossa käytettävissä olevan enimmäismäärän noudattamiseksi voidaan mainitun vahvistamisen
yhteydessä määritellä vähimmäishintaan tehtyjen tarjousten
määriä koskeva jakokerroin.
6 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä kesäkuuta 2007.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen
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LIITE I
LUETTELO TARJOUSKILPAILUISTA
Yhteisön sisämarkkinoilla myytäviksi saatetut määrät
(tonnia)
Jäsenvaltio

Interventioelin
Nimi, osoite ja yhteystiedot

Tavallinen
vehnä

Ohra

Maissi

Ruis

Belgique/België

0

—

—

—

Bureau d’intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Tel. (32-2) 287 24 78
Fax (32-2) 287 25 24
e-mail: webmaster@birb.be
website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

—

—

—

—

State Fund Agriculture
136, Tzar Boris III Blvd.
1618, Sofia, Bulgaria
Tel.: (+359 2) 81 87 202
Fax: (+359 2) 81 87 267
E-mail: dfz@dfz.bg
website : www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

—

—

Státní zemědělský intervenční fond
Odbor rostlinných komodit
Ve Smečkách 33
CZ-110 00 Praha 1
Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03
Fax: (420) 296 80 64 04
E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz
Internet: www.szif.cz

Danmark

—

—

—

—

Direktoratet for FødevareErhverv
Nyropsgade 30
DK-1780 København V
Téléphone: (45) 33 95 88 07
Télécopieur: (45) 33 95 80 34
e-mail: mij@dffe.dk
pah@dffe.dk
website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

—

50 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Deichmanns Aue 29
D-53179 Bonn
Téléphone: (49-228) 68 45-3704
télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985
télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276
e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de
website : www.ble.de

Eesti

—

—

—

—

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt 3, 51009 Tartu
Téléphone: (372) 7371 200
Télécopieur: (372) 7371 201
e-mail: pria@pria.ee
website: www.pria.ee

Eire/Ireland

—

—

—

—

Department of Agriculture & Food, Intervention Operations, OFI,
Subsidies & Storage Division,
Johnstown Castle Estate,
County Wexford,
Ireland
Téléphone: (353-53) 916 34 00
Télécopieur: (353-53) 914 28 43
website: www.agriculture.gov.ie

L 163/10
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Yhteisön sisämarkkinoilla myytäviksi saatetut määrät
(tonnia)
Jäsenvaltio

23.6.2007

Interventioelin
Nimi, osoite ja yhteystiedot

Tavallinen
vehnä

Ohra

Maissi

Ruis

Elláda

—

—

—

—

Payment and Control Agency for Guidance and
Guarantee Community Aids (OPEKEPE)
Acharnon 241
GR-104 46 Athens
Téléphone: (30-210) 212 47 87 και (30-210) 212 47 54
Télécopieur: (30-210) 212 47 91
e-mail: ax17u073@minagric.gr
website: www.opekepe.gr

España

—

—

—

—

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)
C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España
Téléphone: (34-91) 3474765
Télécopieur: (34-91)3474838
e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es
website: www.fega.es

France

0

0

—

—

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)
12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002
F-93555 Montreuil sous Bois Cedex
Téléphone: (33) 173 30 20 20
Télécopieur: (33) 173 30 20 08
E-mail: Catherine.LESCOUARC'H@onigc.fr;
Philippe.BONNARD@onigc.fr
website: www.onigc.fr

Italia

—

—

—

—

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA
Via Torino 45, I-00184 Roma
Téléphone: (39) 06 49 49 95 58
Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61
e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it
website: www.agea.gov.it

Kypros

—

—

—

—

Latvija

0

0

—

—

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2,
Rīga, LV-1981
Téléphone: (371) 702 7893
Télécopieur: (371) 702 7892
e-mail: lad@lad.gov.lv
website: www.lad.gov.lv

Lietuva

—

—

—

—

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation
Agency
L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,
Vilnius, Lithuania
Téléphon: (370-5) 268 50 49
Télécopieur: (370-5) 268 50 61
e-mail: info@litfood.lt
website: www.litfood.lt

Luxembourg

—

—

—

—

Office des licences
21, rue Philippe II
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Téléphone: (352) 478 23 70
Télécopieur: (352) 46 61 38
Télex: 2 537 AGRIM LU

23.6.2007
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Yhteisön sisämarkkinoilla myytäviksi saatetut määrät
(tonnia)
Jäsenvaltio
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Interventioelin
Nimi, osoite ja yhteystiedot

Tavallinen
vehnä

Ohra

Maissi

Ruis

Magyarország

0

0

500 000

—

Malta

—

—

—

—

Nederland

—

—

—

—

Dienst Regelingen Roermond
Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond
Téléphone: (31) 475 355 486
Télécopieur: (31) 475 318939
e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl
website: www.minlnv.nl

Österreich

—

—

—

—

AMA (Agrarmarkt Austria)
Dresdnerstraße 70
A-1200 Wien
Téléphone: (43-1) 331 51-258
(43-1) 331 51-328
Télécopieur: (43-1) 331 51-4624
(43-1) 331 51-4469
e-mail: referat10@ama.gv.at
website: www.ama.at/intervention

Polska

—

0

—

—

Agencja Rynku Rolnego
Biuro Produktów Roślinnych
Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Polska
Téléphone: (48) 22 661 78 10
télécopieur: (48) 22 661 78 26
e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl
website: www.arr.gov.pl

Portugal

—

—

—

—

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)
Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4G
1649-034 Lisboa
Téléphone: (351) 21 751 85 00
(351) 21 384 60 00
Télécopieur: (351) 21 384 61 70
e-mail: inga@inga.min-agricultura.pt
edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt
website: www.inga.min-agricultura.pt

România

—

—

—

—

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
B-dul Carol I, nr. 17, sector 2
București 030161
România
Tel.: (40) 21 3054802, (40) 21 3054842
Fax: (40) 21 3054803
Website: www.apia.org.ro

Slovenija

—

—

—

—

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska 160
SI-1000 Ljubljana
Téléphone: (386-1) 580 76 52
Télécopieur: (386-1) 478 92 00
e-mail: aktrp@gov.si
website: www.arsktrp.gov.si

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Soroksári út. 22–24.
H-1095 Budapest
Téléphone (36-1) 219 45 76
Télécopieur: (36-1) 219 89 05
e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu
website: www.mvh.gov.hu
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Yhteisön sisämarkkinoilla myytäviksi saatetut määrät
(tonnia)
Jäsenvaltio

23.6.2007

Interventioelin
Nimi, osoite ja yhteystiedot

Tavallinen
vehnä

Ohra

Maissi

Ruis

Slovensko

—

—

—

—

Pôdohospodárska platobná agentúra
Oddelenie obilnín a škrobu
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
Slovenská republika
tel.: (421-2) 58 24 32 71
fax: (421-2) 53 41 26 65
e-mail: jvargova@apa.sk
website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

—

—

Maaseutuvirasto
PL 256
FI-00101 HELSINKI
Tel: (358 (0)20) 772 007
Fax: (358 (0)20) 7725 506, +358 (0)20 7725 508
e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi
web site: www.mavi.fi

Sverige

0

0

—

—

Statens jordbruksverk
S-551 82 Jönköping
Tfn (46) 36 15 50 00
Fax (46) 36 19 05 46
E-post: jordbruksverket@sjv.se
Internet: www.sjv.se

United Kingdom

—

—

—

—

Rural Payments Agency
Lancaster House
Hampshire Court
Newcastle upon Tyne
NE4 7YH
United Kingdom
Téléphone: (44-1912) 26 58 82
Télécopieur: (44-1912) 26 58 24
e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk
website: www.rpa.gov.uk

Merkintä ”—” tarkoittaa, ettei tässä jäsenvaltiossa ole kyseisen viljan interventiovarastoa.

23.6.2007
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LIITE II
Ilmoitus komissiolle interventiovarastoissa olevien viljojen uudelleen myyntiä sisämarkkinoilla koskevassa
pysyvässä tarjouskilpailussa saaduista tarjouksista
Malli (*)
Asetuksen (EY) N:o 712/2007 4 artikla
”VILJATYYPPI: CN-koodi (**)”
”JÄSENVALTIO (***)”
1

2

3

Tarjouksen
tekijän numero

Erän numero

Määrä
(t)

1
2
3
jne.
Ilmoittakaa tarjotut kokonaismäärät (samasta erästä tehdyt hylätyt tarjoukset mukaan luettuina) … tonnia.

(*) Lähetetään maatalouden pääosastoon (D2)
(**) 1001 90 tavallisen vehnän, 1003 00 ohran, 1005 90 00 maissin ja 1002 00 00 rukiin osalta.
(***) Ilmoittakaa asianomainen jäsenvaltio.

Tarjottu hinta
euroa/t

L 163/14
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 713/2007,
annettu 21 päivänä kesäkuuta 2007,
Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Skagerrakissa
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja
kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20
päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

1 artikla
Kiintiön täyttyminen
Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2007 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä säädetystä päivämäärästä
alkaen.

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta
valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21
artiklan 3 kohdan,

2 artikla

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla
vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 41/2007 (3)
säädetään kiintiöistä vuodeksi 2007.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai
siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan
saaliit ovat täyttäneet vuoden 2007 kiintiön.

Kiellot
Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään
siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä
maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus
ja purku.
3 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 2007.
Komission puolesta
Fokion FOTIADIS

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja

(1) EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.
(2) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409,
30.12.2006, s. 11, oikaisu EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6).
(3) EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 643/2007 (EUVL L 151, 13.6.2007,
s. 1).
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Nro

14

Jäsenvaltio

Ruotsi

Kanta

COD/03AN.

Laji

Turska (Gadus morhua)

Alue

Skagerrak

Päivämäärä

1.6.2007
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ
PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 714/2007/EY,
tehty 20 päivänä kesäkuuta 2007,
raakapuun luokitusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston
direktiivin 68/89/ETY kumoamisesta
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

(4)

Sen vuoksi direktiivi 68/89/ETY olisi kumottava.

(5)

Direktiivin 68/89/ETY kumoamisesta seuraa, että merkintää ”ETY-luokiteltu” ei 31 päivän joulukuuta 2008 jälkeen enää voida käyttää markkinoinnissa ja että vastaavat
kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet on siten kumottava 31 päivään joulukuuta 2008 mennessä,

jotka
ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (2),

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Kumotaan direktiivi 68/89/ETY 31 päivästä joulukuuta 2008.

sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Sääntelyn parantamista koskevissa yhteisön toimintalinjoissa korostetaan kansallisen ja yhteisön lainsäädännön
yksinkertaistamista, jota pidetään ratkaisevana tekijänä
yritysten kilpailukyvyn parantamisessa ja Lissabonin tavoitteiden saavuttamisessa.
Direktiivissä 68/89/ETY (3) säädetyt mittaus- ja luokitusmenetelmät eroavat metsä- ja puunjalostusteollisuuden
yritysten liiketoimissaan nykyisin yleisesti käyttämistä
menetelmistä, eikä niiden katsota enää vastaavan markkinoiden tarpeita.
Direktiivissä 68/89/ETY säädetyt mittaus- ja luokitusmenetelmät eivät ole enää sisämarkkinoiden kannalta tarpeen.

(1) Lausunto annettu 14. maaliskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 13. helmikuuta 2007 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 21.
toukokuuta 2007.
(3) EYVL L 32, 6.2.1968, s. 12.

2 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 20 päivänä kesäkuuta 2007.
Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

H.-G. PÖTTERING

G. GLOSER

23.6.2007
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II
(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista)

PÄÄTÖKSET

NEUVOSTO
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007,
Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä
(2007/436/EY, Euratom)
lyissä olisi näin ollen määritettävä tiettyihin jäsenvaltioihin sovellettavat määräykset.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 269 artiklan,

(2)

Yhteisöjen omien varojen järjestelmän avulla on varmistettava, että yhteisöjen politiikkojen asianmukaiselle kehittämiselle on riittävästi varoja, ottaen kuitenkin huomioon tarpeen noudattaa tiukkaa budjettikuria.

(3)

Tämän päätöksen soveltamiseksi bruttokansantulolla
(BKTL) olisi tarkoitettava vuotuista markkinahintaista
bruttokansantuloa sellaisena kuin komissio on sen laskenut soveltaen Euroopan kansantalouden tilinpidon ja
aluetilinpidon järjestelmää yhteisössä, jäljempänä ’EKT95’, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 mukaisesti (4).

(4)

Koska EKT-79:stä on siirrytty EKT-95:een, komissio on
talousarviota ja omia varoja varten laskenut Euroopan
yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY,
Euratom (5) 3 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti uudelleen omien varojen ja maksusitoumuksiin käytettävien
määrärahojen enimmäismäärän kahden desimaalin tarkkuudella kyseisessä artiklassa esitetyn laskentakaavan mukaisesti, jotta yhteisöjen käytettävissä olevien varojen
määrä säilyy muuttumattomana. Komissio antoi 28 päivänä joulukuuta 2001 uudet enimmäismäärät tiedoksi
neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Omien varojen
enimmäismääräksi on vahvistettu 1,24 prosenttia jäsenvaltioiden yhteenlasketusta markkinahintaisesta BKTL:sta
ja maksusitoumuksiin käytettävien määrärahojen enimmäismääräksi on vahvistettu 1,31 prosenttia jäsenvaltioiden yhteenlasketusta BKTL:sta. Joulukuun 15 ja 16 päivänä 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, että
nämä enimmäismäärät olisi säilytettävä nykyisellä tasolla.

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 173 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (2),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Brysselissä 15 ja 16 päivänä joulukuuta 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti muun muassa, että omia
varoja koskevissa järjestelyissä olisi noudatettava yleisenä
tavoitteena oikeudenmukaisuutta. Niissä olisi näin ollen
varmistettava vuonna 1984 Fontainebleaussa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston asiaa koskevien päätelmien
mukaisesti, ettei millään jäsenvaltiolla ole sen suhteelliseen vaurauteen nähden liiallista budjettitaakkaa. Järjeste-

(1) Lausunto annettu 4.7.2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) EUVL C 203, 25.8.2006, s. 50.
(3) EUVL C 309, 16.12.2006, s. 103.

(4) EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY)
N:o 1267/2003 (EUVL L 180, 18.7.2003, s. 1).
(5) EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42.
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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vien menojen vuosittaisen määrän sulkemista pois Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän korjauksen laskennasta, enää sovelleta vuoden 2013 lopusta lukien.

Jotta yhteisöjen käytettävissä olevien varojen määrä säilyy
muuttumattomana, näitä prosentteina BKTL:sta ilmaistuja
enimmäismääriä on aiheellista mukauttaa, jos EKT-95:een
tehdään muutoksia, jotka aiheuttavat huomattavia muutoksia BKTL:n tasoon.
(11)

Joulukuun 15 ja 16 päivänä 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota tekemään kokonaisvaltaisen ja laaja-alaisen uudelleentarkastelun, joka kattaa
kaikki Euroopan unionin menot – yhteinen maatalouspolitiikka mukaan lukien – ja varat – Yhdistyneen kuningaskunnan jäsenmaksualennus mukaan lukien –, ja esittämään siitä kertomuksen kaudella 2008–2009.

(12)

Olisi annettava säännökset, joilla varmistetaan siirtyminen päätöksen 2000/597/EY, Euratom mukaisesta järjestelmästä tällä päätöksellä käyttöön otettavaan järjestelmään.

(13)

Joulukuun 15 ja 16 päivänä 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, että tätä päätöstä sovelletaan 1
päivästä tammikuuta 2007,

Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehtyjen sopimusten täytäntöönpano Euroopan
unionin lainsäädännössä on johtanut siihen, että maatalous- ja tullimaksut eivät enää olennaisesti eroa toisistaan.
Tästä jaottelusta on sen vuoksi aiheellista luopua Euroopan unionin yleiseen talousarvioon liittyvissä yhteyksissä.

Avoimuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi Eurooppa-neuvosto päätti 15 ja 16 päivänä joulukuuta 2005, että
yhdenmukainen alv-kanta vahvistetaan 0,30 prosentiksi.

Joulukuun 15 ja 16 päivänä 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, että Saksaan, Alankomaihin, Itävaltaan ja Ruotsiin on sovellettava alennettua alv-kantaa
kaudella 2007–2013 ja että Alankomaat ja Ruotsi saavat
vuotuisesta BKTL-osuudestaan bruttovähennyksen samalla kaudella.

Joulukuun 15 ja 16 päivänä 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, että Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjausmekanismi säilytetään samoin
kuin kyseisen korjauksen rahoituksen osalta Saksalle,
Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnetyt alennukset. Vuosien 2009–2011 siirtymävaiheen jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu kuitenkin täysimääräisesti
laajentumiskustannusten rahoitukseen, lukuun ottamatta
maatalouden suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja sekä sitä osuutta maaseudun kehittämisen määrärahoista, joka on peräisin Euroopan maatalouden ohjaus- ja
tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän korjauksen laskentaa mukautetaan sen vuoksi suljetaan asteittain pois ne menot, jotka
kohdennetaan Euroopan unioniin 30 päivän huhtikuuta
2004 jälkeen liittyneisiin jäsenvaltioihin, edellä mainittuja
maatalouden ja maaseudun kehittämisen menoja lukuun
ottamatta. Kohdennettujen menojen vähennyksestä johtuva Yhdistyneen kuningaskunnan lisärahoitusosuus saa
olla korkeintaan 10,5 miljardia euroa vuoden 2004 hintoina kaudella 2007–2013. Jos unioniin liittyy uusia jäsenvaltioita ennen vuotta 2013, tätä määrää tarkistetaan
vastaavasti, kuitenkin niin, että Bulgarian ja Romanian
liittyessä tätä tarkistusta ei tehdä.

Joulukuun 15 ja 16 päivänä 2005 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, ettei päätöksen 2000/597/EY,
Euratom 4 artiklan toisen kohdan f alakohdan säännöksiä, jotka koskevat liittyvien valtioiden liittymistä edeltä-
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ON ANTANUT NÄMÄ SÄÄNNÖKSET, JOIDEN HYVÄKSYMISTÄ SE
SUOSITTAA JÄSENVALTIOILLE:

1 artikla
Yhteisöjen käyttöön asetetaan omat varat Euroopan unionin
yleisen talousarvion rahoittamiseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, jäljempänä ’EY:n perustamissopimus’, 269 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,
jäljempänä ’Euratomin perustamissopimus’, 173 artiklan mukaisesti siten, että noudatetaan seuraavissa artikloissa vahvistettuja
sääntöjä.

Euroopan unionin talousarvio rahoitetaan kokonaisuudessaan
yhteisöjen omilla varoilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
muita tuloja.

2 artikla
1.
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otettavia omia
varoja ovat tulot, jotka kertyvät:

a) maksuista, palkkioista, lisä- tai tasausmaksuista, lisäsummista
tai -osista, yhteisestä tullitariffista ja muista tulleista kertyvistä
maksuista, jotka yhteisöjen toimielimet ovat vahvistaneet tai
vahvistavat muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa käytävälle
kaupalle, sekä päättyneen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön
perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden
tullimaksuista ja muista maksuista, joista määrätään sokerialan yhteisessä markkinajärjestelyssä;
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b) yhdenmukaisen, kaikkien jäsenvaltioiden osalta voimassa olevan verokannan soveltamisesta alv-määräytymisperusteeseen,
joka on määritetty jäsenvaltioille yhdenmukaisesti yhteisön
sääntöjä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4
kohdan toisen alakohdan soveltamista. Tässä yhteydessä huomioon otettava määräytymisperuste rajataan kaikkien jäsenvaltioiden osalta 50 prosenttiin 7 kohdan mukaisesti määritellystä bruttokansantulosta (BKTL);

c) soveltamalla kaikkien jäsenvaltioiden yhteenlaskettuun
BKTL:oon kerrointa, joka vahvistetaan talousarviomenettelyn
yhteydessä kaikkien muiden tulojen perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan toisen alakohdan soveltamista.

2.
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otettavia omia
varoja ovat lisäksi tulot, jotka kertyvät EY:n perustamissopimuksen tai Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti jonkin yhteisen politiikan osana käyttöön otettavista muista maksuista,
edellyttäen, että EY:n perustamissopimuksen 269 artiklan tai
Euratomin perustamissopimuksen 173 artiklan mukainen menettely on saatettu päätökseen.

3.
Jäsenvaltiot pidättävät itselleen keruukustannuksina 25
prosenttia 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista määristä.

4.
Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu yhdenmukainen
verokanta on 0,30 prosenttia.

Alv-kanta vahvistetaan yksinomaan kaudeksi 2007–2013 Itävallan osalta 0,225 prosenttiin, Saksan osalta 0,15 prosenttiin sekä
Alankomaiden ja Ruotsin osalta 0,10 prosenttiin.
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missio on sen laskenut soveltaen EKT-95:tä asetuksen (EY) N:o
2223/96 mukaisesti.
Jos EKT-95:een tehdään muutoksia, jotka aiheuttavat huomattavia muutoksia komission ilmoittamaan BKTL:oon, neuvosto
päättää yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan, sovelletaanko kyseisiä muutoksia tähän
päätökseen.
3 artikla
1.
Yhteisöjen käyttöön vuotuisten maksumäärärahojen kattamiseksi asetettavien omien varojen kokonaismäärä saa olla enintään 1,24 prosenttia jäsenvaltioiden yhteenlasketusta BKTL:sta.
2.
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otettujen maksusitoumusmäärärahojen vuotuinen kokonaismäärä saa olla enintään 1,31 prosenttia jäsenvaltioiden yhteenlasketusta BKTL:sta.
Maksusitoumuksiin ja maksumääräyksiin käytettävien määrärahojen välillä on säilytettävä kiinteä yhteys, jotta varmistetaan
niiden yhdenmukaisuus ja jotta 1 kohdan mukaisia enimmäismääriä voidaan noudattaa seuraavina vuosina.
3.
Jos EKT-95:een tehdään muutoksia, jotka aiheuttavat huomattavia muutoksia tämän päätöksen mukaisesti sovellettavan
BKTL:n tasoon, komissio laskee 1 ja 2 kohdassa määritellyt
maksumäärärahojen ja maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärät uudelleen seuraavan laskentakaavan perusteella:

1,24 %ð1,31 %Þ ×

BKTLt–2 þ BKTLt–1 þ BKTLt nykyinen EKT
BKTLt–2 þ BKTLt–1 þ BKTLt muutettu EKT

5.
Kunkin jäsenvaltion BKTL:oon sovelletaan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettua yhdenmukaista kerrointa.

Yksinomaan kaudella 2007–2013 Alankomaiden vuotuiseen
BKTL-osuuteen tehdään 605 miljoonan euron bruttovähennys
ja Ruotsin vuotuiseen BKTL-osuuteen 150 miljoonan euron
bruttovähennys vuoden 2004 hintoina. Nämä määrät mukautetaan käypiin hintoihin soveltamalla komission laskemaa viimeisintä Euroopan unionin bruttokansantuotteen (BKT) euro-deflaatiokerrointa, joka on saatavilla alustavaa talousarvioesitystä laadittaessa. Nämä bruttovähennykset myönnetään sen jälkeen, kun
tämän päätöksen 4 ja 5 artiklassa tarkoitettu Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus ja sen rahoitus on laskettu, eivätkä ne vaikuta kyseiseen korjaukseen.

6.
Jos talousarviota ei ole hyväksytty varainhoitovuoden
alussa, sovelletaan uuden alv-kannan ja kertoimen voimaantuloon asti voimassa olevaa alv-kantaa ja jäsenvaltioiden BKTL:oon
sovellettavaa kerrointa.

jossa t on viimeisin kokonainen vuosi, jonka osalta markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta 15 päivänä
heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom)
N:o 1287/2003 (1) (BKTL-asetus) mukaiset tiedot ovat saatavilla.
4 artikla
1.
Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdään budjettiepätasapainon korjaus.
Korjaus määritetään:
a) laskemalla edeltävältä varainhoitovuodelta erotus seuraavien
osuuksien välillä:
— Yhdistyneen kuningaskunnan prosenttiosuus rajaamattoman alv-määräytymisperusteen kokonaismäärästä, ja

7.
Tätä päätöstä sovellettaessa BKTL:lla tarkoitetaan kyseisen
vuoden markkinahintaista bruttokansantuloa sellaisena kuin ko-

(1) EUL L 181, 19.7.2003, s. 1.
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— Yhdistyneen kuningaskunnan prosenttiosuus jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärästä;

b) kertomalla täten saatu erotus jäsenvaltioille kohdennettujen
menojen kokonaismäärällä;

c) kertomalla b alakohdan tulos 0,66:lla;

d) vähentämällä c alakohdan mukaisesti saadusta määrästä Yhdistyneelle kuningaskunnalle rajattuun alv-perusteeseen siirtymisestä aiheutuvat vaikutukset ja 2 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetut maksut, eli erotus seuraavien osuuksien välillä:

— osuus, jonka Yhdistynyt kuningaskunta olisi joutunut
maksamaan 2 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuista varoista rahoitetuista määristä, jos yhdenmukaista verokantaa olisi sovellettu rajaamattomiin alv-perusteisiin, ja

— Yhdistyneelle kuningaskunnalle 2 artiklan 1 kohdan b ja
c alakohdan mukaisesti aiheutuvat maksut;
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Yhdistyneen kuningaskunnan
hyväksi tehtävä korjaus, joka
otetaan ensimmäisen kerran
talousarvioon vuonna

(Edellä määriteltyjen) laajentumiseen
liittyvien menojen prosenttiosuus, joka
suljetaan pois Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän korjauksen
laskennasta

2009

20

2010

70

2011

100

2.
Edellä 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettu jäsenvaltioille
kohdennettujen menojen vähennyksestä johtuva Yhdistyneen
kuningaskunnan
lisärahoitusosuus
saa
olla
kaudella
2007–2013 korkeintaan 10,5 miljardia euroa vuoden 2004
hintoina. Komission yksiköt tarkistavat vuosittain, ylittääkö korjauksen kumuloituva mukautus tämän määrän. Käypinä hintoina ilmoitetut määrät muutetaan laskennassa vuoden 2004
hinnoiksi soveltamalla viimeisintä saatavilla olevaa komission
laskemaa Euroopan unionin BKT:n euro-deflaatiokerrointa. Jos
10,5 miljardin euron enimmäismäärä ylittyy, Yhdistyneen kuningaskunnan maksuosuutta alennetaan vastaavasti.

Jos unioniin liittyy uusia jäsenvaltioita ennen vuotta 2013, 10,5
miljardin euron enimmäismäärää tarkistetaan ylöspäin.

5 artikla
e) vähentämällä d alakohdan mukaisesti saadusta määrästä Yhdistyneen kuningaskunnan saama nettohyöty siitä, että 2
artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen, jäsenvaltioiden itselleen keräämis- ja siitä johtuvina kustannuksina pidättämien varojen prosenttiosuus on noussut;

f) laskemalla mukautus e alakohdan mukaisesti saadulle määrälle Euroopan unionin kunkin laajentumisen yhteydessä hyvityksen alentamiseksi, jotta varmistetaan se, että menot,
joita ei hyvitetä ennen laajentumista, jäävät edelleen hyvittämättä sen jälkeen. Mukautus tehdään vähentämällä kohdennettujen menojen kokonaismäärää määrällä, joka vastaa liittyvien valtioiden liittymistä edeltävien menojen vuotuista
määrää. Kaikki näin lasketut määrät siirretään seuraaville varainhoitovuosille ja mukautetaan vuosittain soveltamalla komission laskemaa viimeisintä Euroopan unionin BKT:n eurodeflaatiokerrointa. Tätä kohtaa ei enää sovelleta siitä korjauksesta alkaen, joka otetaan ensimmäisen kerran talousarvioon
vuonna 2014;

g) mukauttamalla laskentaa siten, että jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärästä vähennetään niille jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärä, jotka ovat
liittyneet Euroopan unioniin 30 päivän huhtikuuta 2004
jälkeen, lukuun ottamatta maatalouden suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja sekä sitä osuutta maaseudun kehittämisen määrärahoista, joka on peräisin EMOTR:n tukiosastosta.

Tämä vähennys otetaan asteittain käyttöön seuraavan aikataulun
mukaisesti:

1.
Muut jäsenvaltiot vastaavat korjauksen rahoittamisesta seuraavalla tavalla:

a) rahoituksen jakaantuminen lasketaan ensin sen osuuden mukaisesti, joka kullakin jäsenvaltiolla, Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta, on 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista maksuista, ja ottamatta huomioon 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja Alankomaille ja Ruotsille
myönnettäviä BKTL:oon perustuvien maksuosuuksien bruttovähennyksiä;

b) tämän jälkeen rahoituksen jakautumista mukautetaan siten,
että Saksan, Alankomaiden, Itävallan ja Ruotsin rahoitusosuus rajoitetaan neljäsosaan niiden tästä laskelmasta saatavasta tavanomaisesta osuudesta.

2.
Korjaus tehdään Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi
alentamalla sille 2 artiklan 1 kohdan c alakohdasta aiheutuvia
maksuja. Rahoitus, josta muut jäsenvaltiot vastaavat, lisätään
niille 2 artiklan 1 kohdan c alakohdasta aiheutuviin maksuihin.

3.
Komissio tekee 2 artiklan 5 kohdan, 4 artiklan ja tämän
artiklan soveltamiseksi tarvittavat laskelmat.

4.
Jos talousarviota ei ole varainhoitovuoden alussa hyväksytty, sovelletaan edelleen viimeiseen lopullisesti vahvistettuun
talousarvioon otettua, Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtyä korjausta sekä rahoitusta, josta muut jäsenvaltiot vastaavat.
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6 artikla
Edellä 2 artiklassa tarkoitettuja tuloja käytetään erittelemättä
kaikkien Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otettujen menojen rahoittamiseen.
7 artikla
Varainhoitovuoden kaikkien toteutuneiden menojen jälkeen
mahdollisesti jäljelle jäävä yhteisöjen tulojen ylijäämä siirretään
seuraavalle varainhoitovuodelle.
8 artikla
1.
Jäsenvaltiot perivät 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitetut yhteisöjen omat varat kansallisten lakiensa, asetustensa ja hallinnollisten määräystensä mukaisesti, jotka on tarvittaessa mukautettava niin, että ne täyttävät yhteisön säännöissä
asetetut vaatimukset.
Komissio tarkastelee säännöllisesti jäsenvaltioiden sille tiedoksi
toimittamia kansallisia säännöksiä ja määräyksiä, toimittaa jäsenvaltioille mukautukset, joita se pitää tarpeellisina sen varmistamiseksi, että kansalliset säännökset ja määräykset ovat yhdenmukaisia yhteisön sääntöjen kanssa, ja antaa budjettivallan käyttäjälle tätä koskevan kertomuksen.
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järjestelmästä 7 päivänä toukokuuta 1985 tehtyyn neuvoston
päätökseen 85/257/ETY, Euratom (2), yhteisön omien varojen
järjestelmästä 24 päivänä kesäkuuta 1988 tehtyyn neuvoston
päätökseen 88/376/ETY, Euratom (3), Euroopan yhteisöjen
omista varoista 31 päivänä lokakuuta 1994 tehtyyn neuvoston
päätökseen 94/728/EY, Euratom (4) ja 2000/597/EY, Euratom
pidetään viittauksina tähän päätökseen.
2.
Päätösten 88/376/ETY, Euratom, 94/728/EY, Euratom ja
2000/597/EY, Euratom 2, 4 ja 5 artiklaa sovelletaan edelleen
niiden tulojen laskemiseen ja mukauttamiseen, jotka saadaan,
kun kaikkia jäsenvaltioita koskevaa yhdenmukaista verokantaa
sovelletaan yhdenmukaisesti määritettyyn alv-määräytymisperusteeseen, joka on rajattu 50–55 prosenttiin kunkin jäsenvaltion
bruttokansantuotteesta tai BKTL:sta, varainhoitovuodesta riippuen, sekä laskettaessa budjettiaseman epätasapainon korjausta
Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuosien
1988–2006 osalta.
3.
Jäsenvaltiot pidättävät edelleen kymmenen prosenttia keräämiskustannuksina niistä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitetuista omista varoista, jotka jäsenvaltioiden olisi sovellettavien yhteisön sääntöjen mukaisesti pitänyt antaa käyttöön ennen 28 päivää helmikuuta 2001.
11 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava 2 artiklan 1 kohdan a, b ja c
alakohdassa määrätyt varat komission käyttöön.

Neuvoston pääsihteeri antaa tämän päätöksen tiedoksi jäsenvaltioille.

2.
Neuvosto antaa EY:n perustamissopimuksen 279 artiklan
2 kohdassa ja Euratomin perustamissopimuksen 183 artiklassa
määrätyn menettelyn mukaisesti tämän päätöksen täytäntöön
panemiseksi tarvittavat säännökset sekä säännökset ja määräykset, jotka koskevat 2 artiklassa ja 5 artiklassa tarkoitettujen
tulojen keräämisen valvontaa, niiden asettamista komission
käyttöön ja niiden maksamista.

Jäsenvaltioiden on toimitettava neuvoston pääsihteerille viipymättä tieto tämän päätöksen täytäntöönpanoa varten tarvittavien, valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisten menettelyjen saattamisesta päätökseen.

9 artikla
Komissio toteuttaa kaikki Euroopan unionin menot – yhteinen
maatalouspolitiikka mukaan lukien – ja varat – Yhdistyneen
kuningaskunnan jäsenmaksualennus mukaan lukien – kattavan
kokonaisvaltaisen ja laaja-alaisen uudelleentarkastelun, josta se
antaa kertomuksen kaudella 2008–2009, ja tarkastelee siinä
yhteydessä yleisesti omien varojen järjestelmää.
10 artikla

Tämä päätös tulee voimaan viimeisen toisessa kohdassa tarkoitetun tiedonannon vastaanottamista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.
12 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 7 päivänä kesäkuuta 2007.

1.
Jollei 2 kohdasta muuta johdu, päätös 2000/597/EY, Euratom kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2007. Viittauksia jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien korvaamisesta yhteisöjen omilla
varoilla 21 päivänä huhtikuuta 1970 tehtyyn neuvoston päätökseen 70/243/EHTY, ETY, Euratom (1), yhteisön omien varojen

(1) EYVL L 94, 28.4.1970, s. 19.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. GLOS

(2) EYVL L 128, 14.5.1985, s. 15.
(3) EYVL L 185, 15.7.1988, s. 24.
(4) EYVL L 293, 12.11.1994, s. 9.
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KOMISSIO
KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 19 päivänä kesäkuuta 2007,
haloksifoppi-R:n sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä
ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2548)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/437/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Haloksifoppi-R:n vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetusten (EY) N:o 451/2000 ja
(EY) N:o 703/2001 säännösten mukaisesti ilmoittajan
ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Lisäksi kyseisissä
asetuksissa nimetään esittelijöinä toimivat jäsenvaltiot,
joiden on toimitettava asiaa koskevat arviointikertomukset ja suositukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle asetuksen (EY) N:o 451/2000 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Haloksifoppi-R:n osalta esittelijänä toimiva jäsenvaltio on Tanska, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 21 päivänä marraskuuta 2003.

(4)

Jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ovat käsitelleet kyseistä arviointikertomusta vertaistarkasteluna, ja se esitettiin komissiolle 28 päivänä heinäkuuta 2006 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen haloksifoppi-R:ää koskevan tieteellisen kertomuksen (4) muodossa. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseistä kertomusta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja 24 päivänä
marraskuuta 2006 valmistui komission tarkastelukertomus haloksifoppi-R:stä.

(5)

Kyseisen tehoaineen arvioinnissa tuli esiin joitakin avoimia kysymyksiä. Pohjaveden saastumista koskevaa riskinarviointia ei voitu suorittaa. Erityisesti todettiin, että haloksifoppi-R:n käyttö ilmoittajan esittämissä tilanteissa
johtaa useiden sellaisten pysyvien metaboliittien esiintymiseen, jotka voivat helposti imeytyä pohjaveteen ja
mahdollisesti vaikuttaa haitallisesti juomaveteen. Kysymystä ei voitu ratkaista ilmoittajan säädetyssä määräajassa esittämien tietojen pohjalta. Käytettävissä olevien
tietojen perusteella ei myöskään voitu täysin selvittää riskinarviointia nisäkkäiden osalta. Näin ollen käytettävissä
olevien tietojen perusteella ei ollut mahdollista määrittää,
täyttyvätkö kriteerit haloksifoppi-R:n sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään,
että jäsenvaltio voi 12 vuoden kuluessa kyseisen direktiivin tiedoksi antamisesta sallia, että markkinoille saatetaan
kasvinsuojeluaineita, jotka sisältävät kyseisen direktiivin
liitteeseen I kuulumattomia tehoaineita ja jotka ovat jo
olleet markkinoilla kaksi vuotta direktiivin tiedoksi antamisen jälkeen, samalla kun kyseisiä tehoaineita tutkitaan
asteittain työohjelman mukaisesti.

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o
703/2001 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen vaiheen
täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä
luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten.
Luetteloon kuuluu haloksifoppi-R.

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/31/EY (EUVL L 140,
1.6.2007, s. 44).
2
( ) EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1044/2003 (EUVL L 151,
19.6.2003, s. 32).
(3) EYVL L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4) EFSA Scientific Report (2006) 87, 1–96, Conclusion regarding the
peer review of pesticide risk assessment of haloxyfop-R.
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Komissio pyysi ilmoittajaa toimittamaan vertaisarvioinnin
tuloksia koskevat huomautuksensa ja ilmoittamaan, aikooko se edelleen esittää tehoainetta koskevan hakemuksensa. Ilmoittajan toimittamat huomautukset on tutkittu
huolellisesti. Esitetyistä perusteluista huolimatta edellä
mainitut kysymykset ovat jääneet ratkaisematta, ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle toimitettujen ja
sen asiantuntijakokouksissa arvioitujen tietojen perusteella tehdyt arvioinnit eivät ole osoittaneet, että haloksifoppi-R:ää sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin
odottaa yleisesti täyttävän ehdotetuissa käyttöolosuhteissa
direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset.
Haloksifoppi-R:ää ei pitäisi tästä syystä sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.
Olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että
haloksifoppi-R:ää sisältäville kasvinsuojeluaineille myönnetyt luvat peruutetaan tietyn ajan kuluessa eikä niitä
uusita ja että tällaisille tuotteille ei myönnetä enää uusia
lupia.
Jäsenvaltioiden mahdollisesti myöntämä lisäaika haloksifoppi-R:ää sisältävien kasvinsuojeluaineiden nykyisten varastojen hävittämiselle, varastoimiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle olisi rajattava enintään 12 kuukauteen, jotta kyseisiä varastoja voidaan käyttää vielä yhtenä
kasvukautena.
Tällä päätöksellä ei rajoiteta mahdollisuutta esittää direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti haloksifoppi-R:ää koskeva hakemus sen mahdolliseksi sisällyttämiseksi liitteeseen I.
Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean
lausunnon mukaiset,
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ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Haloksifoppi-R:ää ei sisällytetä
91/414/ETY liitteeseen I.

tehoaineena

direktiivin

2 artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
a) haloksifoppi-R:ää sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan viimeistään 19 päivänä joulukuuta 2007;
b) haloksifoppi-R:ää sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä niiden lupia uusita tämän päätöksen julkaisemispäivästä lähtien.
3 artikla
Jäsenvaltioiden direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan
säännösten mukaisesti myöntämän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja määräajan on päätyttävä viimeistään 19 päivänä joulukuuta 2008.
4 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 2007.
Komission puolesta
Markos KYPRIANOU

Komission jäsen

HUOMAUTUS LUKIJALLE
Laajentumisesta aiheutuneen tilanteen takia jotkut virallisen lehden joulukuun 27, 29 ja 30
päivänä joulukuuta 2006 painokset julkaistiin yksinkertaistetussa muodossa unionin silloisilla
virallisilla kielillä.
Näissä virallisissa lehdissä julkaistut asiakirjat on päätetty julkaista uudelleen oikaisuina virallisessa lehdessä perinteisessä muodossa.
Tämän vuoksi näitä oikaisuja sisältävät viralliset lehdet julkaistaan vain niillä kielillä, jotka
olivat unionin viralliset kielet ennen laajentumista. Asiakirjojen käännökset uusien jäsenvaltioiden kieliin julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden erityispainoksessa, joka sisältää toimielinten ja Euroopan keskuspankin tekstejä 1 päivää tammikuuta 2007 edeltävältä ajalta.
Alla on luettelo 27, 29 ja 30 päivänä joulukuuta 2006 julkaistuista virallisista lehdistä ja
niiden vastaavista oikaisuista.
EUVL 27 päivänä joulukuuta 2006

Oikaistu EUVL (2007)
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Oikaistu EUVL (2007)
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Oikaistu EUVL (2007)
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