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(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 370/2011,
annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011,
kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun
asetuksen (EY) N:o 215/2008 muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(2)

Lissabonin sopimuksella perustetaan Euroopan ulkosuh
dehallinto. Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamisen
huomioon ottamiseksi Euroopan yhteisöjen yleiseen ta
lousarvioon
sovellettavasta
varainhoitoasetuksesta
25 päivänä kesäkuuta 2002 annettua neuvoston asetusta
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 (6), jäljempänä ’varainhoi
toasetus’, on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksella (EU, Euratom) N:o 1081/2010 (7). Vakaan
oikeudellisen kehyksen varmistamiseksi EKR:n varojen
käyttöä varten sekä Euroopan ulkosuhdehallinnon perus
tamisen ja varainhoitoasetukseen tehtyjen muutosten
huomioon ottamiseksi on tarpeen muuttaa asetusta (EY)
N:o 215/2008.

(3)

Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja sen toi
minnasta 26 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvos
ton päätöksen 2010/427/EU (8) mukaisesti Euroopan ul
kosuhdehallinto on sui generis -luonteinen yksikkö ja sitä
olisi pidettävä toimielimenä varainhoitoasetusta sovellet
taessa.

(4)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa
määrätään, että komission edustustoista tulee unionin
edustustoja, jotka ovat osa ulkosuhdehallintoa. On tar
peen varmistaa unionin edustustojen toiminnan jatku
vuus ja erityisesti EKR:n varojen hallinnoinnin jatkuvuus
ja tehokkuus edustustoissa. Komissio olisi sen vuoksi
valtuutettava siirtämään EKR:n varojen käyttöä koskevia
valtuuksiaan edelleenvaltuutuksella erillisen toimielimen
asemassa olevaan ulkosuhdehallintoon kuuluvien unionin
edustustojen päälliköille. Valtuutettujen tulojen ja meno
jen hyväksyjien olisi edelleen oltava vastuussa sisäisten
hallinnointi- ja valvontajärjestelmien määrittelystä, ja

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 217 artiklan,
ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden
ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden
välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 (1) allekirjoite
tun kumppanuussopimuksen, jäljempänä ’AKT–EY-sopimus’,
jota muutettiin viimeksi Ouagadougoussa Burkina Fasossa
22 päivänä kesäkuuta 2010 (2),
ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden
hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen vuosia 2008–2013
koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhtei
sön avun rahoituksesta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mu
kaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopi
muksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja
alueille (3), jäljempänä ’sisäinen sopimus’, ja erityisesti sen
10 artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (4),
kuultuaan Euroopan investointipankkia,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 215/2008 (5) vahviste
taan säännöt, jotka koskevat kymmenennen Euroopan
kehitysrahaston, jäljempänä ’EKR’, varojen muodostu
mista ja käyttöä.
EYVL
EUVL
EUVL
EUVL
EUVL

L 317, 15.12.2000, s. 3.
L 287, 4.11.2010, s. 3.
L 247, 9.9.2006, s. 32.
C 66, 1.3.2011, s. 1.
L 78, 19.3.2008, s. 1.

(6) EUVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom)
N:o 1081/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan
yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuk
sesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002
muuttamisesta Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta (EUVL L 311,
26.11.2010, s. 9).
(8) EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30.
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unionin edustustojen päälliköiden olisi puolestaan vastat
tava sisäisten hallinnointi- ja valvontajärjestelmien asian
mukaisesta perustamisesta ja toiminnasta sekä edustusto
jensa varojen ja toimien hallinnoinnista. Heidän olisi an
nettava näistä osa-alueista kertomus kahdesti vuodessa.
Valtuuksien siirron peruuttamisesta komissioon sovellet
tavien sääntöjen mukaisesti olisi säädettävä.

(5)

(6)

Moitteettoman varainhoidon periaatteen noudattamiseksi
unionin edustustojen päälliköiden olisi komission edel
leenvaltuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä toi
miessaan noudatettava komission sääntöjä ja heillä olisi
oltava samat tehtävät, velvollisuudet ja tilintekovelvolli
suus kuin kaikilla muillakin komission edelleenvaltuu
tetuilla tulojen ja menojen hyväksyjillä. Heidän olisi tätä
varten myös pidettävä komissiota toimielimenään.

Vastuuvapausmenettelyn osalta Euroopan ulkosuhdehal
linnon olisi täysimääräisesti noudatettava asetuksen (EY)
N:o 215/2008 142–144 artiklassa tarkoitettuja menette
lyjä, ottaen huomioon, että Euroopan ulkosuhdehallintoa
olisi varainhoitoasetusta sovellettaessa pidettävä toimieli
menä. Ulkosuhdehallinnon olisi toimittava täydessä yh
teistyössä vastuuvapausmenettelyyn osallistuvien toimi
elinten kanssa ja toimitettava tarvittaessa tarpeelliset lisä
tiedot, muun muassa osallistumalla asiaan kuuluvien elin
ten kokouksiin. Komission olisi asetuksen (EY)
N:o 215/2008 2 artiklan mukaisesti oltava edelleen vas
tuussa EKR:n varojen käytöstä myös silloin kun niitä
käyttävät edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen hy
väksyjinä toimivat edustustojen päälliköt. Jotta komissio
voisi hoitaa tehtävänsä, unionin edustustojen päälliköiden
olisi annettava tarvittavat tiedot. Unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jälkempänä ’kor
kea edustaja’, olisi saatava tiedot samaan aikaan, ja hänen
olisi helpotettava unionin edustustojen ja komission vä
listä yhteistyötä. Koska tämä rakenne on uusi, olisi sovel
lettava korkeatasoisia avoimuutta sekä budjettivastuuta ja
taloudellista vastuuta koskevia sääntöjä.

(7)

Komission tilinpitäjällä olisi oltava edelleen vastuu kaik
kien EKR:n varojen käytöstä, mukaan lukien sellaiset
EKR:n varoihin liittyvät kirjanpitotapahtumat, joiden hal
linnointi on siirretty edustustojen päälliköille edelleenval
tuutuksella.

(8)

Jotta voitaisiin varmistaa, että ulkosuhdehallinnon henki
löstöön kuuluvia edelleenvaltuutettuja tulojen ja menojen
hyväksyjiä ja komission henkilöstöön kuuluvia edelleen
valtuutettuja tulojen ja menojen hyväksyjiä kohdellaan
johdonmukaisesti ja yhdenvertaisesti, ja komission asian
mukaisen tiedonsaannin varmistamiseksi komissioon
kuuluvan taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelimen
olisi vastattava myös ulkosuhdehallinnossa tapahtuvien
väärinkäytösten käsittelystä, kun komissio on siirtänyt
edelleenvaltuutuksella täytäntöönpanovaltuuksia unionin
edustustojen päälliköille. Yhteyden säilyttämiseksi varain
hoitoon liittyvän vastuun ja kurinpitotoimien välillä ko
mission olisi kuitenkin voitava kehottaa korkeaa edusta
jaa aloittamaan menettely, jos kyseinen tutkintaelin toteaa
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väärinkäytöksiä, jotka liittyvät unionin edustustojen pääl
liköille edelleenvaltuutuksella siirrettyihin komission toi
mivaltuuksiin. Korkean edustajan olisi tällöin toteutettava
asianmukaiset toimenpiteet henkilöstösääntöjen mukai
sesti.

(9)

Vaikuttavan ja tehokkaan sisäisen valvonnan varmistami
seksi edustustojen päälliköihin olisi sovellettava komis
sion sisäisen tarkastajan todentamisvaltuuksia heille edel
leenvaltuutuksella siirretyn varainhoidon osalta.

(10)

EKR:n varojen käytön demokraattisen valvonnan varmis
tamiseksi unionin edustustojen päälliköiden olisi annet
tava edustustonsa sisäisten hallinnointi- ja valvontajärjes
telmien vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä niille edelleen
valtuutettujen toimintojen hallinnointia koskevan kerto
muksen lisäksi tarkastuslausuma. Unionin edustustojen
päälliköiden kertomukset olisi liitettävä valtuutetun tulo
jen ja menojen hyväksyjän vuotuiseen toimintakertomuk
seen ja toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle.

(11)

Asetusta (EY) N:o 215/2008 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 215/2008 seuraavasti:

1) Korvataan 14 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta
seuraavasti:

”3.
Komissio asettaa asianmukaisella tavalla saataville
hallussaan olevat tiedot EKR:ltä peräisin olevien varojen
saajista, kun EKR:n varoja hallinnoidaan keskitetysti suo
raan komission yksiköissä tai unionin edustustoissa
17 artiklan toisen kohdan mukaisesti, sekä varojen saajia
koskevat tiedot, joita ovat toimittaneet sellaiset yhteisöt,
joille rahoituksen toteuttamistehtävät on siirretty muiden
hallintomenettelyjen nojalla.”

2) Lisätään 17 artiklaan kohdat seuraavasti:

”Komissio voi kuitenkin siirtää EKR:n varojen käyttöä kos
kevan toimivaltansa edustustojen päälliköille. Se ilmoittaa
samalla tästä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan
korkealle edustajalle, jäljempänä ’korkea edustaja’. Unionin
edustustojen päälliköiden on komission edelleenvaltuutet
tuina tulojen ja menojen hyväksyjinä toimiessaan noudatet
tava EKR:n varojen käyttöä koskevia komission sääntöjä, ja
heillä on oltava samat tehtävät, velvollisuudet ja tilinteko
velvollisuus kuin kaikilla muillakin komission edelleenval
tuutetuilla tulojen ja menojen hyväksyjillä.
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Komissio voi peruuttaa siirron omien sääntöjensä mukai
sesti.
Toista kohtaa sovellettaessa unionin korkea edustaja tote
uttaa tarpeelliset toimenpiteet helpottaakseen unionin edus
tustojen ja komission välistä yhteistyötä.
Jotta unionin edustustot voivat helpommin käyttää sisäisen
sopimuksen 6 artiklassa määrättyihin EKR:n tukimenoihin
käytettäviä varoja, komission ja Euroopan ulkosuhdehallin
non välillä voidaan sopia yksityiskohtaisista järjestelyistä.
Näihin järjestelyihin ei saa sisältyä poikkeuksia tämän ase
tuksen säännöksistä.”
3) Korvataan 25 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta
seuraavasti:
”1.
Kun komissio hoitaa EKR:n varoja keskitetysti, rahoi
tustoimet suoritetaan joko suoraan sen yksiköissä tai unio
nin edustustoissa 17 artiklan toisen kohdan mukaisesti tai
siten, että toimeenpanovalta siirretään kyseisen artiklan 2–4
kohdan ja 26–29 artiklan mukaisesti.”.

L 102/3

edelleenvaltuutuksella siirrettyyn EKR:n varojen käyttöä
koskevaan komission vastuuseen voitaisiin vedota, sekä
kaikkien sellaisten prioriteettiristiriitojen syntymisen, jotka
todennäköisesti vaikuttavat heille edelleenvaltuutuksella siir
rettyjen varainhoidon tehtävien hoitamiseen.

Jos toisessa alakohdassa tarkoitetun kaltainen tilanne tai
ristiriita syntyy, unionin edustustojen päälliköiden on vii
pymättä ilmoitettava siitä asiasta vastaaville komission ja
ulkosuhdehallinnon pääjohtajille. Pääjohtajat toteuttavat tar
vittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

2.
Jos unionin edustuston päällikkö on 37 artiklan 4
kohdassa tarkoitetussa tilanteessa, hänen on saatettava
asia 54 artiklan 3 kohdan mukaisesti perustetun taloudel
listen väärinkäytösten tutkintaelimen käsiteltäväksi. Jos ky
seessä on laiton toiminta, petos tai lahjonta, joka saattaa
vahingoittaa unionin etuja, hänen on ilmoitettava asiasta
sovellettavassa lainsäädännössä nimetyille viranomaisille ja
elimille.

4) Lisätään 32 artiklaan kohta seuraavasti:
”5.
Kun unionin edustustojen päälliköt toimivat edel
leenvaltuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä
17 artiklan toisen kohdan mukaisesti, he toimivat komis
sion alaisuudessa, ja komissio on toimielin, joka on vas
tuussa heille edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen hy
väksyjinä kuuluvien tehtävien ja velvollisuuksien määritte
lystä, suorittamisesta, valvonnasta ja arvioinnista. Komissio
ilmoittaa samalla tästä korkealle edustajalle.”
5) Lisätään 38 artiklan toiseen kohtaan virke seuraavasti:
”Valtuutettujen tulojen ja menojen hyväksyjien vuotuiset
toimintakertomukset on asetettava myös Euroopan parla
mentin ja neuvoston saataville.”
6) Lisätään artikla seuraavasti:
”38 a artikla
1.
Toimiessaan edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen
hyväksyjinä 17 artiklan toisen kohdan mukaisesti unionin
edustustojen päälliköiden on tehtävä läheistä yhteistyötä
komission kanssa varojen moitteettomaksi täytäntöönpane
miseksi varmistaakseen etenkin, että rahoitustoimet ovat
laillisia ja asianmukaisia, että varojen hallinnoinnissa nou
datetaan moitteettoman varainhoidon periaatetta ja että
unionin taloudellisia etuja suojataan tehokkaasti.
Heidän on tätä varten toteutettava tarvittavat toimenpiteet
välttääkseen sellaiset tilanteet, joissa heidän vastuulleen

3.
Edellä olevan 17 artiklan toisen kohdan mukaisesti
edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä toi
mivien unionin edustustojen päälliköiden on annettava ker
tomus omalle valtuutetulle tulojen ja menojen hyväksyjäl
leen, jotta tämä voi sisällyttää kyseiset kertomukset
38 artiklassa tarkoitettuun omaan vuotuiseen toimintaker
tomukseensa. Unionin edustustojen päälliköiden kertomuk
sissa on esitettävä tiedot edustustossa käytössä olevien si
säisten hallinnointi- ja valvontajärjestelmien tehokkuudesta
ja vaikuttavuudesta sekä kyseisille edustustojen päälliköille
edelleenvaltuutuksella siirrettyjen toimien hallinnoinnista, ja
niihin on sisällyttävä 54 artiklan 2a kohdassa tarkoitetut
tarkastuslausumat. Kertomukset liitetään valtuutetun tulojen
ja menojen hyväksyjän vuotuiseen toimintakertomukseen,
ja ne on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle
ottaen soveltuvilta osin huomioon niiden luottamukselli
suuden.

Unionin edustustojen päälliköiden on toimittava täydessä
yhteistyössä vastuuvapausmenettelyyn osallistuvien toimi
elinten kanssa ja toimitettava tarvittaessa tarpeelliset lisä
tiedot. Tässä yhteydessä heitä voidaan pyytää osallistumaan
asiaankuuluvien elinten kokouksiin sekä avustamaan asiasta
vastaavaa valtuutettua tulojen ja menojen hyväksyjää.

4.
Edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä
17 artiklan toisen kohdan mukaisesti toimivien unionin
edustustojen päälliköiden on vastattava kaikkiin komission
valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän omasta aloittees
taan tai vastuuvapausmenettelyn yhteydessä Euroopan par
lamentin pyynnöstä esittämiin pyyntöihin.
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5.
Komissio varmistaa 142, 143 ja 144 artiklan mukai
sesti, että edelleenvaltuutuksilla ei haitata vastuuvapauden
myöntämismenettelyn toteuttamista.”

7) Lisätään 39 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Komission tilinpitäjällä on oltava edelleen vastuu kaikkien
EKR:n varojen käytöstä, myös sellaisista EKR:n varoihin
liittyvistä kirjanpitotapahtumista, joiden hallinnointi on siir
retty edustustojen päälliköille edelleenvaltuutuksella.”

8) Muutetaan 54 artikla seuraavasti:

a) lisätään seuraava kohta:

”2a.
Jos valtuuksia on edelleenvaltuutuksella siirretty
unionin edustustojen päälliköille, valtuutettu tulojen ja
menojen hyväksyjä on vastuussa käytössä olevien sisäis
ten hallinnointi- ja valvontajärjestelmien määrittelystä
sekä niiden tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. Unionin
edustustojen päälliköt ovat vastuussa edellä tarkoitettu
jen järjestelmien asianmukaisesta perustamisesta ja toi
minnasta valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän an
tamien ohjeiden mukaisesti sekä varojen ja toteuttami
ensa toimien hallinnoinnista vastuullaan olevassa unio
nin edustustossa. Edustustojen päälliköiden on ennen
tehtäviensä vastaanottamista osallistuttava erityiskoulu
tukseen, jossa käsitellään tulojen ja menojen hyväksyjien
tehtäviä ja vastuita ja EKR:n varojen käyttöä täytäntöön
panosääntöjen 37 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Unionin edustustojen päälliköiden on laadittava kerto
muksia vastuullaan tämän kohdan ensimmäisen alakoh
dan mukaisesti olevista tehtävistä 38 a artiklan 3 koh
dan mukaisesti.
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artiklan 3 kohdan mukaisesti perustama taloudellisten
väärinkäytösten tutkintaelin on toimivaltainen tämän ar
tiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa asioissa.

Jos elin on havainnut järjestelmään liittyviä ongelmia, se
toimittaa tulojen ja menojen hyväksyjälle, korkealle
edustajalle ja valtuutetulle tulojen ja menojen hyväksy
jälle, jos tämä ei ole osallisena asiassa, sekä sisäiselle
tarkastajalle kertomuksen, jossa se esittää asiaa koskevia
suosituksia.

Komissio voi tutkintaelimen lausunnon perusteella pyy
tää korkeaa edustajaa aloittamaan nimittävän viranomai
sen ominaisuudessa kurinpitotoimia tai korvausvastuuta
koskevan menettelyn edelleenvaltuutettujen tulojen ja
menojen hyväksyjien osalta, jos väärinkäytökset koske
vat näille edelleenvaltuutuksella siirrettyjä komission toi
mivaltuuksia. Korkea edustaja toteuttaa tällöin henkilös
tösääntöjen mukaisesti asianmukaiset toimenpiteet ku
rinpitotoimia ja/tai korvauksen maksua koskevien pää
tösten täytäntöönpanemiseksi komission suosituksen
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on tuettava täysimääräisesti unionia hen
kilöstösääntöjen 22 artiklaan perustuvien vastuuvaa
timusten täytäntöönpanossa väliaikaisten toimihenkilöi
den osalta, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen muu
hun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen
2 artiklan e alakohtaa.”

9) Lisätään 89 artiklaan kohta seuraavasti:

”Edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä
17 artiklan toisen kohdan mukaisesti toimiviin unionin
edustustojen päälliköihin sovelletaan ulkosuhdehallinnon si
säistä tarkastusta suoritettaessa komission sisäisen tarkasta
jan todentamisvaltuuksia heille edelleenvaltuutuksella siirre
tyn varainhoidon osalta.”

10) Lisätään seuraava artikla:
Unionin edustustojen päälliköt antavat joka vuosi ko
mission valtuutetulle tulojen ja menojen hyväksyjälle
tarkastuslausuman edustustonsa sisäisistä hallinnointija valvontajärjestelmistä sekä heille edelleenvaltuutuk
sella siirrettyjen toimien hallinnoinnista ja tuloksista,
jotta tulojen ja menojen hyväksyjä voi laatia tarkastus
lausumansa 38 artiklan mukaisesti.”

b) lisätään seuraava kohta:

”4.
Kun unionin edustustojen päälliköt toimivat edel
leenvaltuutettuina tulojen ja menojen hyväksyjinä
17 artiklan toisen kohdan mukaisesti, komission tämän

”144 a artikla
Euroopan ulkosuhdehallinnon on täysimääräisesti noudatet
tava asetuksen (EY) N:o 215/2008 142,143 ja
144 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä. Ulkosuhdehallinto
toimii täydessä yhteistyössä vastuuvapausmenettelyyn osal
listuvien toimielinten kanssa ja toimittaa tarvittaessa tar
peelliset lisätiedot, mukaan lukien osallistumalla asiaankuu
luvien elinten kokouksiin.”

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Luxemburgissa 11 päivänä huhtikuuta 2011.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
PINTÉR S.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 371/2011,
annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011,
dimetyyliglysiinin natriumsuolan hyväksymisestä broilereiden rehun lisäaineena (luvanhaltija
Taminco NV)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

terveyteen tai ympäristöön ja että kyseisellä lisäaineella
on mahdollista parantaa merkittävästi broilerien painon
nousua ja rehun hyötysuhdetta. Elintarviketurvallisuusvi
ranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen
jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen.
Se myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perus
tetun, rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin
vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimene
telmästä, jolla kyseinen lisäaine määritetään rehusta.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista
22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen
9 artiklan 2 kohdan,
(5)

Dimetyyliglysiinin natriumsuolan arviointi osoittaa, että
asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hy
väksymisen edellytykset täyttyvät. Näin ollen kyseisen
valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä esitetyn mu
kaisesti olisi hyväksyttävä.

(6)

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

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruo
kinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vah
vistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntä
miselle.
Dimetyyliglysiinin natriumsuolan hyväksymistä koskeva
hakemus on tehty asetuksen (EY) N:o 1831/2003
7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin
asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mu
kaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee dimetyyliglysiinin natriumsuolan hyväk
symistä broilerien rehun lisäaineena, joka luokitellaan li
säaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä
’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 7 päivänä
joulukuuta 2010 antamassaan lausunnossa (2), että dime
tyyliglysiinin natriumsuolalla ei ehdotetuissa käyttöolo
suhteissa ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisä
aineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”muut eläintuotantoon vai
kuttavat lisäaineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläin
ten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä
vahvistetuin edellytyksin.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.

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

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2011.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja

(1) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) EFSA Journal (2011); 9(1):1950.
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LIITE

Lisäaineen
tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan
nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus,
analyysimenetelmä

Eläinlaji
tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispi
toisuus

Enimmäispitoi
suus

mg/kg täysrehua, jonka
kosteuspitoisuus on 12 %

Muut määräykset

Hyväksynnän
voimassaolo
päättyy

FI

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet (eläintuotannollisten parametrien parantaminen)
4d4

Taminco NV

Dimetyyliglysiinin
natriumsuola

Dimetyyliglysiinin natriumsuola, jonka
puhtaus on vähintään 97 %

1. Turvallisuus: käsittelyn ai
kana on käytettävä turvalaseja ja -hansikkaita.

Tehoaine
Natrium-N,N-dimetyyliglysiini
C4H8NO2Na, joka on valmistettu kemi
allisen synteesin avulla

2. Suositeltava
vähimmäisannostus:
1 000 mg/kg täysrehua,
jonka
kosteuspitoisuus
on 12 %

Lisäaineen koostumus

Broilerit

—

1 000

(1) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives

Euroopan unionin virallinen lehti

Analyysimenetelmät (1)
Tehoaineen määrittäminen lisäaineesta
ja esiseoksista: korkean erotuskyvyn
nestekromatografia yhdistettynä diodiri
videtektoriin HPLC-DAD, osoittaminen
aallonpituudella 193 nm.
Tehoaineiden määrittäminen rehusta:
kaasukromatografia (GC), jossa tehdään
johdokset esikolonnissa ja käytetään
liekki-ionisaatiota detektiossa (FID)

6. toukokuuta
2021
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 372/2011,
annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011,
kiintiön ulkopuolisen isoglukoosin ja sokerin viennin määrällisen rajoituksen vahvistamisesta
markkinointivuoden 2011/2012 loppuun asti
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(5)

Sokerin maailmanmarkkinahinnat ovat pysytelleet kor
keina vuoden 2010 lokakuusta alkaen, ja Lontoon ja
New Yorkin sokerin futuurimarkkinoihin perustuvien
maailmanmarkkinahintojen ennusteiden mukaan maa
ilmanmarkkinahinta pysyy korkealla koko vuoden 2011
ja siitä eteenpäin. Sen vuoksi on vaikeaa antaa karkeita
arvioita unioniin mahdollisesti tuotavista määristä. Mark
kinointivuonna 2010/2011 saadun kokemuksen perus
teella oli vapautettava tiettyjä sokerin ulkopuolisen kiin
tiön määriä, jotta varmistettaisiin riittävät toimitukset
unionin markkinoilla. Sen vuoksi olisi aiheellista sallia
kiintiön ulkopuolinen vienti 1 päivästä tammikuuta
2012 alkaen siihen asti, kunnes saadaan tarkempia tietoja
unionin nykyisestä markkinatilanteesta.

(6)

Sokerin vienti unionista tiettyihin lähellä sijaitseviin mää
räpaikkoihin ja kolmansiin maihin, jotka myöntävät
unionin tuotteiden tuonnille etuuskohtelun, on nykyään
erityisen edullisessa kilpailuasemassa. Koska sääntöjenvas
taisuuksien torjumiseksi annettavaa keskinäistä avunantoa
koskevat asianmukaiset välineet puuttuvat ja koska petos
ten riskiä on minimoitava ja kiintiön ulkopuolisen soke
rin jälleentuonnista unioniin mahdollisesti aiheutuvia vää
rinkäytöksiä vältettävä, eräät lähellä sijaitsevat määräpai
kat olisi jätettävä hyväksyttyjen määräpaikkojen ulkopuo
lelle.

(7)

Koska petosten riskin arvioidaan isoglukoosin osalta ole
van alhaisempi tuotteen luonteen vuoksi, hyväksyttyjä
määräpaikkoja ei ole tarpeen rajoittaa kiintiön ulkopuo
lisessa isoglukoosin viennissä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden
yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon
mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityi
sesti sen 61 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdan yhdessä
sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 61 artiklan ensimmäisen
kohdan d alakohdan mukaisesti mainitun asetuksen
56 artiklassa tarkoitetun kiintiön ulkopuolella tuotettu
sokeri tai isoglukoosi voidaan viedä ainoastaan vahvistet
tavan määrällisen rajoituksen puitteissa.

(2)

Kiintiön ulkopuolista vientiä koskevat yksityiskohtaiset
täytäntöönpanosäännöt vahvistetaan erityisesti vientito
distusten myöntämisen osalta komission asetuksessa
(EY) N:o 951/2006 (2). Vientimahdollisuuksia silmällä pi
täen määrällinen rajoitus olisi kuitenkin vahvistettava
markkinointivuotta kohti.

(3)

(4)

Eräille unionin sokerin ja isoglukoosin tuottajille vienti
unionista on merkittävä osa niiden taloudellista toimin
taa, ja niillä on perinteiset markkinat unionin ulkopuo
lella. Sokerin ja isoglukoosin vienti näille markkinoille
voisi olla taloudellisesti kannattavaa myös ilman vientitu
kien myöntämistä. Tätä varten on tarpeen vahvistaa kiin
tiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin viennin mää
rällinen rajoitus siten, että asianomaiset EU:n tuottajat
voivat jatkaa toimituksia perinteisille markkinoilleen.

Markkinointivuoden 2011/2012 osalta arvioidaan, että
kiintiön ulkopuolisen sokerin määrällisen rajoituksen
vahvistaminen alun perin 650 000 tonniin valkoisen so
kerin ekvivalenttina ilmaistuna ja kiintiön ulkopuolisen
isoglukoosin määrällisen rajoituksen vahvistaminen
50 000 tonniin kuiva-aineena vastaisi markkinoiden ky
syntää.

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kiintiön ulkopuolisen sokeriviennin määrällisen
rajoituksen vahvistaminen
1.
CN-koodiin 1701 99 kuuluvan valkoisen sokerin ilman
vientitukea kiintiön ulkopuolella tapahtuvan viennin osalta ase
tuksen (EY) N:o 1234/2007 61 artiklan ensimmäisen kohdan d
alakohdassa tarkoitettu määrällinen rajoitus on 650 000 tonnia
1 päivästä lokakuuta 2011 30 päivään syyskuuta 2012 kestä
vänä markkinointivuonna 2011/2012.
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2.
Vienti 1 kohdassa vahvistetun määrällisen rajoituksen
puitteissa sallitaan kaikkiin määräpaikkoihin lukuun ottamatta:
a) seuraavia kolmansia maita: Andorra, Liechtenstein, Pyhä is
tuin (Vatikaanivaltio), San Marino, Kroatia, Bosnia ja Hertse
govina, Serbia (1), Montenegro, Albania ja entinen Jugosla
vian tasavalta Makedonia;
b) unionin tullialueen ulkopuolisia jäsenvaltioiden alueita: Fär
saaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Cam
pionen kunnat Italiassa sekä ne Kyproksen tasavallan alueet,
jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialli
seen hallintaan;

L 102/9

tapahtuvan viennin osalta asetuksen (EY) N:o 1234/2007
61 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdassa tarkoitettu mää
rällinen rajoitus on kuiva-aineena ilmaistuna 50 000 tonnia
1 päivästä lokakuuta 2011 30 päivään syyskuuta 2012 kestä
vänä markkinointivuonna 2011/2012.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden vienti on sal
littua ainoastaan, jos ne täyttävät asetuksen (EY) N:o 951/2006
4 artiklassa säädetyt edellytykset.

3 artikla
Voimaantulo

c) unionin tullialueen ulkopuolisia Euroopan alueita, joiden ul
kosuhteista vastaa jokin jäsenvaltio: Gibraltar.

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

2 artikla
Kiintiön

ulkopuolisen isoglukoosiviennin
rajoituksen vahvistaminen

määrällisen

1.
CN-koodeihin 1702 40 10, 1702 60 10 ja 1702 90 30
kuuluvan isoglukoosin ilman vientitukea kiintiön ulkopuolella

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä syyskuuta 2012.

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

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2011.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja

(1) Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se määritellään 10 päivänä
kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuus
neuvoston päätöslauselmassa nro 1244.

L 102/10

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

16.4.2011

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 373/2011,
annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011,
Clostridium butyricum FERM-BP 2789 -valmisteen hyväksymisestä toissijaisten lintulajien, munivaa
siipikarjaa lukuun ottamatta, vieroitettujen porsaiden ja (vieroitettujen) toissijaisten sikaeläinten
rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 903/2009 muuttamisesta (luvanhaltija Miyarisan
Pharmaceutical Co. Ltd edustajanaan Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 8 päivänä jou
lukuuta 2010 antamassaan lausunnossa (3), että liitteessä
tarkoitetulla Clostridium butyricum FERM-BP 2789 -valmis
teella ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallista vai
kutusta eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön
ja että kyseinen lisäaine saattaa lisätä kohdelajien painon
nousua ja parantaa rehunkäyttökykyä. Elintarviketurvalli
suusviranomainen totesi myös, että aikaisempi kannan
kuvaus ei ollut soveltuva tuotantokannan tunnistamiseksi
yksiselitteisesti, ja tukee sen vuoksi hakijan pyyntöä ni
men muuttamisesta Clostridium butyricum FERM-BP 2789
-kannaksi. Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että
soveltuvuus on osoitettu kahden muun kokkidiostaatin
osalta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityi
set markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat
vaatimukset eivät ole tarpeen. Se myös vahvisti asetuk
sella (EY) N:o 1831/2003 perustetun, rehun lisäaineita
käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion toi
mittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla kyseinen
lisäaine määritetään rehusta.

(6)

Ehdotettu hyväksynnän ehtojen muuttaminen luvanhalti
jan edustajan nimen osalta on luonteeltaan puhtaasti hal
linnollinen, eikä edellytä kyseisen lisäaineen uudelleenar
viointia. Elintarviketurvallisuusviranomaiselle ilmoitettiin
hakemuksesta.

(7)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY)
N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edel
lytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö
tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyt
tävä.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 903/2009 olisi muutettava.

(9)

Koska luvan ehtojen muuttaminen ei liity turvallisuuteen,
on aiheellista sallia siirtymäaika, jotta esiseosten ja rehu
seosten olemassa olevat varastot voidaan käyttää lop
puun.

(10)

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

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista
22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen
9 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruo
kinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä, perus
teluista ja menettelyistä tällaisen hyväksynnän myöntämi
selle sekä mahdollisuudesta muuttaa rehun lisäaineen hy
väksyntää hyväksynnän haltijan pyynnöstä ja Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarvi
keturvallisuusviranomainen’, lausunnon perusteella.

Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)
-valmiste on hyväksytty broilerien rehun lisäaineeksi
kymmeneksi vuodeksi komission asetuksella (EY) N:o
903/2009 (2).

Hakija pyysi kannan kuvauksen muuttamista Clostridium
butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) -kannasta Clostri
dium butyricum FERM-BP 2789 -kannaksi ja luvanhaltijan
nimen muuttamista Mitsui & Co. Deutschland GmbH:sta
Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.:ksi sekä asetuk
sen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti kyseiselle
lisäaineelle uutta käyttötarkoitusta toissijaisten lintulajien,
munivaa siipikarjaa lukuun ottamatta, vieroitettujen por
saiden ja (vieroitettujen) toissijaisten sikaeläinten ruokin
nassa luokiteltuna lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vai
kuttavat lisäaineet” kuuluvana.

Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY)
N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadit
tavat tiedot ja asiakirjat sekä pyyntöä tukevat olennaiset
tiedot.

(1) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) EUVL L 256, 29.9.2009, s. 26.

(3) EFSA Journal (2011); 9(1):1951.
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisä
aineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimi
seen tarkoitetut aineet” kuuluva, liitteessä mainittu valmiste
eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä
vahvistetuin edellytyksin.

Lisätään asetuksen (EY) N:o 903/2009 liitteen sarakkeessa
”Muut määräykset” olevaan 2 kohtaan sanat ”monensiininatrium
tai lasalosidi”.

3 artikla
Sallitaan asetuksen (EY) N:o 903/2009 mukaisesti merkityn
Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) -valmisteen
saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

2 artikla
Korvataan asetuksessa (EY) N:o 903/2009 ilmaisu ”Clostridium
butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467)” ilmaisulla ”Clostridium
butyricum FERM-BP 2789” ja ilmaisu ”Mitsui & Co. Deutschland
GmbH” ilmaisulla ”Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U”.

L 102/11

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2011.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja

L 102/12

LIITE

Lisäaineen
tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan
nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava,
kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispi
toisuus

Enimmäispitoi
suus

PMY/kg täysrehua, jonka
kosteuspitoisuus on 12 %

Muut määräykset

Hyväksynnän
voimassaolo
päättyy

FI

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet
4b1830

Miyarisan Pharma
ceutical Co. Ltd
edustajanaan Miya
risan Pharmaceuti
cal Europe S.L.U.

Clostridium
butyricum
FERM BP-2789

Lisäaineen koostumus
Clostridium butyricum FERM
BP-2789 -valmiste, joka sisäl
tää
kiinteänä
vähintään
5 × 108 PMY/g lisäainetta

Toissijaiset lintulajit (mu
nivaa siipikarjaa lukuun
ottamatta)

—

5 × 108
PMY

Analyysimenetelmä (1)
Kvantifiointi: ISO 15213
-standardiin perustuva malja
valumenetelmä
Tunnistus: pulssikenttäelektro
foreesigenotyypitys (PFGE)

Porsaat (vieroitetut) ja
toissijaiset
sikaeläimet
(vieroitetut)

2,5 × 108
PMY

1. Lisäaineen ja esiseoksen
käyttöohjeissa on mainit
tava varastointilämpötila
ja -aika sekä stabiilisuus
rehua rakeistettaessa.
2. Käyttö sallittu seuraavia
sallittuja kokkidiostaatteja
sisältävässä rehussa: mo
nensiininatrium, diklatsu
riili, maduramisiiniammo
nium, robenidiini, narasiini, narasiini-nikarbat
siini, semduramisiini, de
kokinaatti, salinomysii
ninatrium tai lasalosidi
natrium.
3. Turvallisuus: käsittelyn ai
kana on käytettävä hengi
tyssuojaa.

(1) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta rehun lisäaineita käsittelevän Euroopan unionin vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

6. toukokuuta
2021
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Tehoaineen ominaispiirteiden ku
vaus
Clostridium butyricum FERM
BP-2789

—
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 374/2011,
annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011,
nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen
rekisteriin (Farina di castagne della Lunigiana (SAN))
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maan
tieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta
20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan
ensimmäisen alakohdan,

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EY)
N:o 510/2006 7 artiklan mukaisia vastaväitteitä, nimitys
olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Italian hakemus nimityksen ”Farina di castagne della Lu
nigiana” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin
virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006
6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2011.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen

(1) EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.
(2) EUVL C 220, 14.8.2010, s. 14.
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LIITE
Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:
Luokka 1.6 Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina
ITALIA
Farina di castagne della Lunigiana (SAN)
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 375/2011,
annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011,
nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen
rekisteriin (Formaggella del Luinese (SAN))
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maan
tieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta
20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan
ensimmäisen alakohdan,

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EY)
N:o 510/2006 7 artiklan mukaisia vastaväitteitä, nimitys
olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä oleva nimitys.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Italian hakemus nimityksen ”Formaggella del Luinese” re
kisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa leh
dessä (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 koh
dan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 11 päivänä huhtikuuta 2011.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen

(1) EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.
(2) EUVL C 220, 14.8.2010, s. 18.
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LIITE
Ihmisravinnoksi tarkoitetut perussopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:
Luokka 1.3 Juustot
ITALIA
Formaggella del Luinese (SAN)
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 376/2011,
annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
sekä katsoo seuraavaa:

EUROOPAN KOMISSIO, joka

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierrok
sen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi
perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista
maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen
liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjak
soille,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiin
teät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY)
N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä he
delmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen
138 artiklan 1 kohdan,

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2011.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.
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LIITE
Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmansien maiden koodi

(1 )

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

EG
JO
MA
TN
TR
ZZ

74,4
78,3
54,5
64,0
92,2
72,7

0707 00 05

EG
TR
ZZ

152,2
141,9
147,1

0709 90 70

MA
TR
ZA
ZZ

82,8
111,5
13,0
69,1

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

57,8
74,3
48,4
53,5
72,7
61,3

0805 50 10

EG
TR
ZZ

53,5
52,8
53,2

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

80,2
81,6
114,9
86,9
113,5
47,7
110,1
120,5
57,7
81,5
89,5

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

89,6
108,4
70,7
85,8
88,6

(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 TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 377/2011,
annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011,
viljojen myyntihintojen vahvistamisesta asetuksella (EU) N:o 1017/2010 avattujen tarjouskilpailujen
yhteydessä järjestetyissä kymmenensissä yksittäisissä tarjouskilpailuissa
ja tiettyjen jäsenvaltioiden osalta olisi vahvistettava
vähimmäismyyntihinta ja että vähimmäismyyntihinta on
aiheellista jättää vahvistamatta muiden viljojen ja muiden
jäsenvaltioiden osalta.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityi
sesti sen 43 artiklan f alakohdan yhdessä 4 artiklan kanssa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Komission asetuksella (EU) N:o 1017/2010 (2) aloitettiin
viljojen myynti tarjouskilpailumenettelyillä neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden julkis
ten interventio-ostojen ja -myyntien osalta 11 päivänä
joulukuuta 2009 annetussa komission asetuksessa (EU)
N:o 1272/2009 (3) säädetyin edellytyksin.

(4)

Jotta markkinoille välitettäisiin nopeasti signaali ja var
mistettaisiin toimenpiteen tehokas hallinnointi, tämän
asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkais
taan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden
yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1272/2009 46 artiklan 1 kohdan ja
asetuksen (EU) N:o 1017/2010 4 artiklan mukaisesti ko
missio vahvistaa yksittäisissä tarjouskilpailuissa saadut
tarjoukset huomioon ottaen kunkin viljan osalta jäsenval
tiokohtaisen vähimmäismyyntihinnan tai päättää olla
vahvistamatta sitä.
Kymmenensissä yksittäisissä tarjouskilpailuissa saatujen
tarjousten perusteella on päätetty, että tiettyjen viljojen

Asetuksella (EU) N:o 1017/2010 avattujen tarjouskilpailujen
mukaisissa kymmenensissä yksittäisissä viljojen myyntiä koske
vissa tarjouskilpailuissa, joissa tarjousten jättöaika päättyi
13 päivänä huhtikuuta 2011, vilja- ja jäsenvaltiokohtaista myyn
tihintaa koskevat päätökset vahvistetaan tämän asetuksen liit
teessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2011.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 293, 11.11.2010, s. 41.
(3) EUVL L 349, 29.12.2009, s. 1.
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LIITE
Myyntiä koskevat päätökset
(euroa/tonni)
Vähimmäismyyntihinta
Jäsenvaltio

Tavallinen vehnä

Ohra

Maissi

CN-koodi 1001 90

CN-koodi 1003 00

CN-koodi 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

—

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

°

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

154,00

X

Sverige

X

173,60

X

United Kingdom

X

170,25

X

—
°
X
#

vähimmäismyyntihintaa ei ole vahvistettu (kaikki tarjoukset on hylätty)
ei tarjouksia
viljoja ei ole saatavilla myyntiä varten
ei sovelleta
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 378/2011,
annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011,
vilja-alalla 16 päivästä huhtikuuta 2011 alkaen kannettavien tuontitullien vahvistamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 2 kohdassa
säädetään, että mainitun artiklan 1 kohdassa tarkoitetun
tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvis
tetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdan
mukaan CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91,
ex 1001 90 99, (korkealaatuinen tavallinen vehnä),
1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 kuu
luvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään mai
nitun asetuksen 5 artiklan mukaisesti määriteltyä päivit
täistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 16 päivästä huhtikuuta
2011 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kun
nes uusi vahvistus tulee voimaan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja
tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä
22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 so
veltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan
tuontitullien osalta 20 päivänä heinäkuuta 2010 annetun ko
mission asetuksen (EU) N:o 642/2010 (2) ja erityisesti sen
2 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91,
ex 1001 90 99 (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002,
ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007
(kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuu
luvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuot
teiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota
korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen
lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kui
tenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liit
teessä I liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella
16 päivästä huhtikuuta 2011.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 2011.

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

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2011.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 187, 21.7.2010, s. 5.
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LIITE I
Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 16 päivästä huhtikuuta 2011
alkaen sovellettavat tuontitullit
CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)
(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

RUIS

0,00

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90
(1)

MAISSI, muu kuin siemenvilja

( 2)

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00
0,00
0,00

Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta unioniin saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 642/2010
2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:
— 3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä tai Mustallamerellä,
— 2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdisty
neessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2) Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EU) N:o 642/2010 3 artiklan vahvistetut
edellytykset täyttyvät.

16.4.2011
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LIITE II
Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät
1.4.2011-14.4.2011
1. Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:
(EUR/t)
Tavallinen
vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä,
korkealaatui
nen

Durumvehnä,
keskilaatui
nen (2)

Durumvehnä,
heikkolaatui
nen (3)

Ohra

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

—

253,38

208,52

—

—

—

—

FOB-hinta USA

—

—

238,83

228,83

208,83

162,14

Palkkio Meksikonlahdella

—

14,64

—

—

—

—

74,16

—

—

—

—

—

Pörssi
Noteeraus

Palkkio Suurilla järvillä

(1) Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).
(2) Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).
(3) Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EU) N:o 642/2010 5 artiklan 3 kohta).

2. Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:
Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

17,88 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

49,29 EUR/t

FI
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DIREKTIIVIT
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2011/47/EU,
annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011,
neuvoston

direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta alumiinisulfaatin sisällyttämiseksi
tehoaineena ja komission päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta

siihen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(3)

Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti
alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti uu
den hakemuksen ja pyysi soveltamaan nopeutettua me
nettelyä, josta säädetään yksityiskohtaisista säännöistä
neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä
osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tar
koitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin
liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomai
sesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä
tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa.

(4)

Hakemus toimitettiin Alankomaille, joka oli nimetty esit
televäksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 2229/2004.
Nopeutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Teho
aineen määritelmä ja sallitut käyttötarkoitukset ovat sa
mat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/941/EY.
Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008
15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä
koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Alankomaat arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati
lisäkertomuksen. Se toimitti kertomuksen Euroopan elin
tarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarvike
turvallisuusviranomainen’, ja komissiolle 9 päivänä maa
liskuuta 2010. Elintarviketurvallisuusviranomainen pyysi
muilta jäsenvaltioilta ja hakijalta kannanottoja lisäkerto
muksesta ja toimitti saamansa kannanotot edelleen ko
missiolle.
Elintarviketurvallisuusviranomainen
esitti
28 päivänä lokakuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 33/2008
20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä
alumiinisulfaattia (6) koskevat päätelmänsä komissiolle. Jä
senvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluon
nosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomai
sen päätelmää elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsit
televässä pysyvässä komiteassa, ja alumiinisulfaattia kos
keva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi
11 päivänä maaliskuuta 2011.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattami
sesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktii
vin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

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

Komission asetuksissa (EY) N:o 1112/2002 (2) ja (EY)
N:o 2229/2004 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY
8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen
vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset sään
nöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdol
lista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä
varten. Luettelossa oli mukana alumiinisulfaatti.

Ilmoittaja peruutti tekemänsä ilmoituksen kyseisen teho
aineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I
kahden kuukauden kuluessa arviointikertomusluonnok
sen vastaanottamisesta asetuksen (EY) N:o 2229/2004
24 e artiklan mukaisesti. Tämän vuoksi eräiden tehoainei
den sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin
91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville
kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta
8 päivänä joulukuuta 2008 tehdyssä komission päätök
sessä 2008/941/EY (4) säädettiin, ettei alumiinisulfaattia
sisällytetä liitteeseen.
EYVL
EYVL
EUVL
EUVL

L
L
L
L

230,
168,
379,
335,

19.8.1991, s. 1.
27.6.2002, s. 14.
24.12.2004, s. 13.
13.12.2008, s. 91.

(5) EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.
(6) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the
peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
Aluminium sulfate. EFSA Journal 2010;8(11):1889. [32 pp.]
doi:10.2903/j.efsa.2010.1889. Saatavilla osoitteessa www.efsa.
europa.eu/efsajournal.htm
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että alumiinisulfaattia
sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa
täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja
b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen
ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttö
tarkoitusten osalta. Näin ollen on tarkoituksenmukaista
sisällyttää alumiinisulfaatti liitteeseen I sen varmistami
seksi, että kyseistä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojelu
aineita koskevien lupien myöntäminen voidaan järjestää
kaikissa jäsenvaltioissa mainitussa direktiivissä säädetyllä
tavalla.

Rajoittamatta tämän päätelmän soveltamista on kuitenkin
aiheellista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin
91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että teho
aineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja.
Sen vuoksi on aiheellista edellyttää, että hakija toimittaa
vahvistavat tiedot kaupallisesti valmistetun teknisen ma
teriaalin eritelmän osalta asianmukaisten analyysitietojen
muodossa.

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen si
sällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset
osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä johtuviin
uusiin vaatimuksiin.

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoi
tettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden sovelta
mista, jäsenvaltioille olisi sisällyttämisen jälkeen annettava
kuusi kuukautta aikaa tarkistaa nykyiset alumiinisulfaattia
sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat sen varmistami
seksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen
13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahviste
tut ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin
91/414/ETY säännösten mukaisesti tapauksen mukaan
muutettava voimassa olevia lupia taikka korvattava tai
peruutettava ne. Edellä esitetystä määräajasta poiketen
olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvin
suojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koske
van täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston
jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY
säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun
neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytän
töönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuk
sen (ETY) N:o 3600/92 (1) puitteissa arvioitujen teho
aineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liittee
seen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin
liittyviä nykyisten lupien haltijoiden velvollisuuksia voi
olla vaikea tulkita. Uusien vaikeuksien välttämiseksi näyt
tääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvolli
suuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhal

(1) EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.
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tija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaatimuk
set täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä selven
nyksellä ei kuitenkaan pidä asettaa jäsenvaltioille tai lu
vanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin,
joita on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.
(11)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa direktiiviä 91/414/ETY.

(12)

Päätöksessä 2008/941/EY säädetään, ettei alumiinisulfaat
tia sisällytetä liitteeseen ja että kyseistä tehoainetta sisäl
tävien kasvinsuojeluaineiden luvat on peruutettava vii
meistään 31 päivänä joulukuuta 2011. On tarpeen pois
taa alumiinisulfaattia koskeva rivi kyseisen päätöksen liit
teestä.

(13)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa päätöstä 2008/941/EY.

(14)

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liit
teen mukaisesti.
2 artikla
Poistetaan
alumiinisulfaattia
2008/941/EY liitteestä.

koskeva

rivi

päätöksen

3 artikla
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset mää
räykset viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011. Niiden on
viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuus
taulukko.
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä jou
lukuuta 2011.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne vi
rallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
4 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tar
vittaessa muutettava alumiinisulfaattia tehoaineena sisältäviä kas
vinsuojeluaineita koskevia voimassa olevia lupia tai peruutettava
ne viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011.

L 102/26

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti
tarkistettava, että alumiinisulfaattia koskevat mainitun direktiivin
liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan
tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja
että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direk
tiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun
direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.

2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden
on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojelu
aineet, jotka sisältävät alumiinisulfaattia joko ainoana teho
aineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on
31 päivään toukokuuta 2011 mennessä sisällytetty direktiivin
91/414/ETY liitteeseen I; arviointi on suoritettava direktiivin
91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden
mukaisesti, mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaa
timukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huo
mioon alumiinisulfaattia koskevan, mainitun direktiivin liitteessä
I olevan tekstin B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin
perusteella määritettävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY
4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edelly
tykset.

16.4.2011

a) alumiinisulfaattia ainoana tehoaineena sisältävien tuotteiden
osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se vii
meistään 31 päivänä toukokuuta 2015; tai
b) alumiinisulfaattia yhtenä monista tehoaineista sisältävien
tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutet
tava se viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015 taikka siinä
direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai
aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista
muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankoh
tana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.
5 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.
6 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2011.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

Puheenjohtaja
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LIITE
Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:
Nro

Alumiinisulfaatti

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaan-tulo

Aluminiumsulfaatti

970 g/kg

1. kesäkuuta 2011

CAS-numero:
10043-01-3
CIPAC-numero:
ei saatavilla

Sisällyttä-misen
päättymis-päivä

31. toukokuuta
2021

Erityissäännökset

A OSA

FI

”351

Nimi, tunnistenumero

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sisätiloissa bakteerien torjunta-aineena
koristekasveissa niiden korjuun jälkeen.
B OSA
Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöön panemiseksi on
otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä
komiteassa 11. maaliskuuta 2011 valmiiksi saadun alumiinisulfaattia koskevan
tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakija toimittaa nämä tiedot
komissiolle viimeistään 1. joulukuuta 2011.”
(1) Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

Euroopan unionin virallinen lehti

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan vahvistavia tietoja kau
pallisesti valmistetun teknisen materiaalin eritelmän osalta asianmukaisten analyy
sitietojen muodossa.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2011/48/EU,
annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011,
neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta bromadiolonin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena
ja komission päätöksen 2008/941/EY muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomai
sesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä 17 päivänä
tammikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 33/2008 (5) 14–19 artiklassa.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
(4)

Hakemus toimitettiin Ruotsille, joka oli nimetty esittele
väksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 2229/2004. No
peutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Teho
aineen määritelmä ja esitetyt käyttötarkoitukset ovat sa
mat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2008/941/EY.
Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008
15 artiklassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä
koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Ruotsi arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisä
kertomuksen. Se toimitti kertomuksen Euroopan elintar
viketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketur
vallisuusviranomainen’, ja komissiolle 4 päivänä joulu
kuuta 2009. Elintarviketurvallisuusviranomainen pyysi
muilta jäsenvaltioilta ja hakijalta kannanottoja lisäkerto
muksesta ja toimitti saamansa kannanotot edelleen ko
missiolle.
Elintarviketurvallisuusviranomainen
esitti
15 päivänä syyskuuta 2010 asetuksen (EY) N:o 33/2008
20 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä
päätelmänsä bromadiolonista (6) komissiolle. Jäsenvaltiot
ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisä
kertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen päätel
mää elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä
pysyvässä komiteassa, ja bromadiolonia koskeva komis
sion tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 11 päivänä
maaliskuuta 2011.

(6)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että bromadiolonia si
sältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa
täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a
ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittu
jen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen
käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisäl
lyttää bromadioloni liitteeseen I sen varmistamiseksi, että
kyseistä tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koske
vat luvat voidaan myöntää mainitussa direktiivissä sää
detyllä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattami
sesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktii
vin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 1112/2002 (2) ja (EY)
N:o 2229/2004 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY
8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen
vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset sään
nöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdol
lista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä
varten. Luettelossa oli mukana bromadioloni.

(2)

Ilmoittaja peruutti tekemänsä ilmoituksen tehoaineen li
säämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kahden
kuukauden kuluessa arviointikertomusluonnoksen vas
taanottamisesta asetuksen (EY) N:o 2229/2004 24 e ar
tiklan mukaisesti. Eräiden tehoaineiden sisällyttämättä jät
tämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I
ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annet
tujen lupien peruuttamisesta 8 päivänä joulukuuta 2008
tehdyssä komission päätöksessä 2008/941/EY (4) säädet
tiin näin ollen, ettei bromadiolonia sisällytetä liitteeseen.

(3)

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

Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti
alkuperäinen ilmoittaja, jäljempänä ’hakija’, toimitti uu
den hakemuksen ja pyysi soveltamaan nopeutettua me
nettelyä, josta säädetään yksityiskohtaisista säännöistä
neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä
osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tar
koitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin
EYVL
EYVL
EUVL
EUVL

L
L
L
L

230,
168,
379,
335,

19.8.1991, s. 1.
27.6.2002, s. 14.
24.12.2004, s. 13.
13.12.2008, s. 91.

(5) EUVL L 15, 18.1.2008, s. 5.
(6) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the
peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
bromadiolone. EFSA Journal 2010;8(10):1783. [44 pp.]
doi:10.2903/j.efsa.2010.1783. Saatavilla osoitteessa www.efsa.
europa.eu/efsajournal.htm.
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(7)

(8)

(9)

(10)

FI
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Rajoittamatta tämän päätelmän soveltamista on kuitenkin
aiheellista hankkia lisätietoja tietyistä seikoista. Direktiivin
91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että teho
aineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja.
Tämän vuoksi on aiheellista edellyttää, että hakija toimit
taa vahvistavat tiedot kaupallisesti valmistetun teknisen
materiaalin eritelmästä asianmukaisten analyysitietojen
muodossa, epäpuhtauksien merkityksellisyydestä, broma
diolonin määrittämisestä vedestä, lintuihin ja muihin kuin
kohteena oleviin nisäkkäisiin kohdistuvien riskien pienen
tämiseksi esitettyjen toimenpiteiden tehokkuudesta sekä
pohjaveden kautta tapahtuvan altistumisen arvioinnista
metaboliittien osalta.

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen si
sällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset
osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä johtuviin
uusiin vaatimuksiin.

Ilman, että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoi
tettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden sovelta
mista, jäsenvaltioilla olisi sisällyttämisen jälkeen oltava
kuusi kuukautta aikaa tarkistaa nykyiset bromadiolonia
sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat sen varmistami
seksi, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen
13 artiklassa säädetyt vaatimukset ja liitteessä I vahviste
tut ehdot täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin
91/414/ETY säännösten mukaisesti tapauksen mukaan
muutettava voimassa olevia lupia taikka korvattava tai
peruutettava ne. Edellä esitetystä määräajasta poiketen
olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvin
suojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koske
van täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston
jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY
säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun
neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytän
töönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
11 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuk
sen (ETY) N:o 3600/92 (1) puitteissa arvioitujen teho
aineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liittee
seen I saatu kokemus on osoittanut, että tietojen saantiin
liittyviä voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuk
sia voi olla vaikea tulkita. Lisävaikeuksien välttämiseksi
näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden vel
vollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että lu
vanhaltija osoittaa, että kyseisen direktiivin liitteen II vaa
timukset täyttävä asiakirja-aineisto on saatavilla. Tällä sel
vennyksellä ei kuitenkaan aseteta jäsenvaltioille tai luvan
haltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, joita
on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(1) EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.
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(11)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa direktiiviä 91/414/ETY.

(12)

Päätöksessä 2008/941/EY säädetään, ettei bromadiolonia
sisällytetä liitteeseen ja että kyseistä tehoainetta sisältävien
kasvinsuojeluaineiden luvat on peruutettava viimeistään
31 päivänä joulukuuta 2011. On tarpeen poistaa broma
diolonia koskeva rivi kyseisen päätöksen liitteestä.

(13)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa päätöstä 2008/941/EY.

(14)

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liit
teen mukaisesti.

2 artikla
Poistetaan päätöksen 2008/941/EY liitteestä bromadiolonia kos
keva rivi.

3 artikla
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset mää
räykset viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011. Niiden on
viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuus
taulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä jou
lukuuta 2011.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne vi
rallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.

4 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tar
vittaessa muutettava bromadiolonia tehoaineena sisältäviä kas
vinsuojeluaineita koskevia voimassa olevia lupia tai peruutettava
ne viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011.

L 102/30

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Jäsenvaltioiden on kyseiseen päivämäärään mennessä erityisesti
tarkistettava, että bromadiolonia koskevat mainitun direktiivin
liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan
tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja
että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direk
tiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun
direktiivin 13 artiklan edellytysten mukaisesti.
2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden
on arvioitava uudelleen kaikki sellaiset sallitut kasvinsuojelu
aineet, jotka sisältävät bromadiolonia joko ainoana tehoaineena
tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on 31 päivään
toukokuuta 2011 mennessä sisällytetty direktiivin 91/414/ETY
liitteeseen I; arviointi on suoritettava direktiivin 91/414/ETY
liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti,
mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttä
vän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon broma
diolonia koskevan, mainitun direktiivin liitteessä I olevan tekstin
B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella mää
ritettävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1
kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

16.4.2011

b) bromadiolonia yhtenä monista tehoaineista sisältävien tuot
teiden osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se
viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2015 taikka siinä direk
tiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet
lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muutta
mista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen
mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

5 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2011.

6 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2011.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on
a) bromadiolonia ainoana tehoaineena sisältävien tuotteiden
osalta tarvittaessa muutettava lupaa tai peruutettava se vii
meistään 31 päivänä toukokuuta 2015; tai

Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja

16.4.2011

LIITE
Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraava teksti:
Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaan-tulo

Sisällyttä-misen
päättymis-päivä

”352

Bromadioloni
CAS-numero: 2877256-7
CIPAC-numero: 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)3-(4′-bromibifenyl-4yyli)-3-hydroksi-1-fenyy
lipropyyli]-4-hydroksiku
mariini

≥ 970 g/kg

1. kesäkuuta
2011

31. toukokuuta
2021

Erityissäännökset

A OSA

FI

Nro

Lupa voidaan myöntää ainoastaan jyrsijöiden torjunta-aineena käyttöä varten valmiina
syötteinä, jotka sijoitetaan jyrsijöiden kaivamiin käytäviin.
Kasvinsuojeluaineiden nimellinen tehoainepitoisuus saa olla enintään 50 mg/kg.
Lupa voidaan myöntää ainoastaan ammattikäyttöön.
B OSA

Kokonaisarvioinnissa jäsenvaltioiden on
— kiinnitettävä erityistä huomiota ammattikäyttäjiin kohdistuviin riskeihin ja varmistet
tava, että käyttöedellytyksiin kuuluu tarvittaessa asianmukaisten henkilönsuojainten
käyttö.
— kiinnitettävä erityistä huomiota lintuihin ja muihin kuin kohteena oleviin nisäkkäisiin
kohdistuviin riskeihin primaarisen ja sekundaarisen myrkytyksen osalta.
Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällytettävä riskinhallintatoimenpiteitä.
Asianomaisten jäsenvaltioiden on edellytettävä vahvistavien tietojen toimittamista
a) kaupallisesti valmistetun teknisen materiaalin eritelmästä asianmukaisten analyysitie
tojen muodossa;

Euroopan unionin virallinen lehti

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava
huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa
11. maaliskuuta 2011 vahvistetun bromadiolonia koskevan tarkastelukertomuksen pää
telmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

b) epäpuhtauksien merkityksellisyydestä;
c) bromadiolonin määrittämisestä vedestä; määritysrajan on oltava 0,01 μg/l;
d) lintuihin ja muihin kuin kohteena oleviin nisäkkäisiin kohdistuvien riskien pienentä
miseksi esitettyjen toimenpiteiden tehokkuudesta;
e) pohjaveden kautta tapahtuvan altistumisen arvioinnista metaboliittien osalta.
Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että hakija toimittaa a, b ja c alakoh
dassa tarkoitetut tiedot komissiolle viimeistään 30. marraskuuta 2011 ja d ja e alakoh
dassa tarkoitetut tiedot viimeistään 31. toukokuuta 2013.”
(1) Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011,
alueiden komitean italialaisen jäsenen nimeämisestä
(2011/243/EU)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Nimetään uudelleen alueiden komitean jäseneksi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2015:

ottaa huomioon Italian hallituksen ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2009 ja
18
päivänä
tammikuuta
2010
päätökset
2009/1014/EU (1) ja 2010/29/EU (2) alueiden komitean
jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammi
kuuta 2010 ja 25 päivän tammikuuta 2015 väliseksi
ajaksi.
Yksi alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut
Riccardo VENTREn toimikauden päätyttyä.

(1) EUVL L 348, 29.12.2009, s. 22
(2) EUVL L 12, 19.1.2010, s. 11.

— Riccardo VENTRE, Assessore del Comune di Piana di Monte
Verna (nimeämisperusteen muutos).
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
Tehty Luxemburgissa 11 päivänä huhtikuuta 2011.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
PINTÉR S.

16.4.2011
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,
annettu 15 päivänä huhtikuuta 2011,
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta, Euroopan maatalouden
tukirahastosta (maataloustukirahasto) tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta
(maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin
rahoituksen ulkopuolelle
(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2517)
(Ainoastaan bulgarian-, englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, romanian-,
saksan-, ja tanskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2011/244/EU)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(4)

Tehdyistä tarkastuksista, kahdenvälisten keskustelujen tu
loksista ja sovittelumenettelyistä on käynyt ilmi, että osa
jäsenvaltioiden ilmoittamista menoista ei täytä tätä edel
lytystä, eikä niitä näin ollen voida rahoittaa EMOTR:n
tukiosastosta, maataloustukirahastosta eikä maaseutura
hastosta.

(5)

Olisi ilmoitettava määrät, joita ei ole hyväksytty makset
taviksi EMOTR:n tukiosastosta, maataloustukirahastosta
eikä maaseuturahastosta. Nämä määrät eivät koske me
noja, jotka on suoritettu aikaisemmin kuin 24 kuukautta
ennen tarkastusten tuloksista jäsenvaltioille annettua ko
mission kirjallista tiedonantoa.

(6)

Tässä päätöksessä tarkoitetuissa tapauksissa komissio on
ilmoittanut asiaa koskevassa yhteenvetokertomuksessa jä
senvaltioille arvion määristä, jotka jätetään Euroopan
unionin rahoituksen ulkopuolelle yhteisön sääntöjen
noudattamatta jättämisen vuoksi.

(7)

Tämä päätös ei estä komissiota määrittelemästä rahoitus
seuraamuksia sellaisten tämän päätöksen soveltamisalaan
kuuluviin seikkoihin liittyvien unionin tuomioistuimen
tuomioiden perusteella, jotka annetaan 31 päivänä joulu
kuuta 2010 vireillä olleissa asioissa,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta
17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1258/1999 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta
21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1290/2005 (2) ja erityisesti sen 31 artiklan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7 artiklan 4 kohdassa ja
asetuksen (EY) N:o 1290/2005 31 artiklassa säädetään,
että komissio tekee tarvittavat tarkastukset, antaa jäsen
valtioille tiedoksi tarkastustensa tulokset, ottaa huomioon
jäsenvaltioiden huomautukset, aloittaa kahdenväliset kes
kustelut sopimukseen pääsemiseksi kyseisten jäsenvaltioi
den kanssa ja antaa niille muodollisesti päätelmänsä tie
doksi.

Jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pyytää sovittelume
nettelyn aloittamista. Tätä mahdollisuutta onkin käytetty
joissakin tapauksissa, ja komissio on tarkastanut menet
telyn päätteeksi laaditut kertomukset.

Asetuksessa (EY) N:o 1258/1999 ja asetuksessa (EY)
N:o 1290/2005 säädetään, että ainoastaan Euroopan
unionin sääntöjen mukaisesti toteutetut maatalousmenot
voidaan rahoittaa.

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.
(2) EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Liitteessä olevat jäsenvaltioiden hyväksymien maksajavirastojen
EMOTR:n tukiosastolle, maataloustukirahastolle tai maaseutura
hastolle ilmoittamat menot jätetään Euroopan unionin rahoituk
sen ulkopuolelle, koska ne eivät ole Euroopan unionin sääntöjen
mukaisia.
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2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Bulgarian tasavallalle, Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Hellee
nien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Alankomaiden kunin
gaskunnalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kunin
gaskunnalle.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2011.
Komission puolesta
Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen

16.4.2011

JV

Toimenpide

Varainhoi
tovuosi

Peruste

Tyyppi

%

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus
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LIITE

BUDJETTIKOHTA 6701
Tuotannosta irrotetut suorat
tuet

2009

Puutteet LPIS-GIS-järjestelmän toiminnassa

KIINTEÄ

10,00

EUR

– 20 848 236,79

0,00

– 20 848 236,79

YHTEENSÄ
(BG)

EUR

– 20 848 236,79

0,00

– 20 848 236,79

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2007

Puutteet paikalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

2,00

DKK

– 36 186,06

0,00

– 36 186,06

DK

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2008

Puutteet paikalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

2,00

EUR

– 58 609,25

0,00

– 58 609,25

DK

Kuivattu rehu

2005

Niiden toimijoiden, joille kuivattu rehu on toimi
tettu, lisätarkastusten vähimmäisprosenttiosuuden
noudattamatta jättäminen, ja vuositilastojen toimit
taminen liian myöhään

KIINTEÄ

2,00

DKK

– 81 519,23

0,00

– 81 519,23

DK

Kuivattu rehu

2006

Niiden toimijoiden, joille kuivattu rehu on toimi
tettu, lisätarkastusten vähimmäisprosenttiosuuden
noudattamatta jättäminen, ja vuositilastojen toimit
taminen liian myöhään

KIINTEÄ

2,00

DKK

– 384 358,59

0,00

– 384 358,59

DK

Kuivattu rehu (2007+)

2007

Niiden toimijoiden, joille kuivattu rehu on toimi
tettu, lisätarkastusten vähimmäisprosenttiosuuden
noudattamatta jättäminen, ja vuositilastojen toimit
taminen liian myöhään

KIINTEÄ

2,00

DKK

– 376 720,62

0,00

– 376 720,62

DK

Kuivattu rehu (2007+)

2008

Niiden toimijoiden, joille kuivattu rehu on toimi
tettu, lisätarkastusten vähimmäisprosenttiosuuden
noudattamatta jättäminen, ja vuositilastojen toimit
taminen liian myöhään

KIINTEÄ

2,00

DKK

– 54 280,43

0,00

– 54 280,43

YHTEENSÄ
(DK)

EUR

– 58 609,25

0,00

– 58 609,25

YHTEENSÄ
(DK)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuo
het

2004

Paikalla tehtävien tarkastusten myöhäinen aloittami
nen

KIINTEÄ

2,00

EUR

– 1 559 059,12

0,00

– 1 559 059,12

ES

Lihapalkkiot – Nautaeläimet

2004

Puutteet paikalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 13 753,33

0,00

– 13 753,33
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DK

FI

BG

Toimenpide

Varainhoi
tovuosi

ES

Lihapalkkiot – Nautaeläimet

2004

Puutteet paikalla tehdyissä tarkastuksissa – tarkas
tukset laadultaan riittämättömiä tai huonoja – riittä
mättömät tarkastukset

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 1 401 451,46

0,00

– 1 401 451,46

ES

Lihapalkkiot – Uuhet ja vuo
het

2005

Paikalla tehtävien tarkastusten myöhäinen aloittami
nen

KIINTEÄ

2,00

EUR

– 1 652 652,30

0,00

– 1 652 652,30

ES

Lihapalkkiot – Nautaeläimet

2005

Puutteet paikalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 14 080,18

0,00

– 14 080,18

ES

Lihapalkkiot – Nautaeläimet

2005

Puutteet paikalla tehdyissä tarkastuksissa – tarkas
tukset laadultaan riittämättömiä tai huonoja – riittä
mättömät tarkastukset

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 1 421 329,38

0,00

– 1 421 329,38

ES

Lihapalkkiot – Nautaeläimet

2006

Puutteet paikalla tehdyissä tarkastuksissa – tarkas
tukset laadultaan riittämättömiä tai huonoja – riittä
mättömät tarkastukset

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 1 379 600,32

– 4 082,25

– 1 375 518,07

ES

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2006

Puutteet pakkausten ympäristönhoidollisessa käsitte
lyssä

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 2 672 816,95

0,00

– 2 672 816,95

ES

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2007

Puutteet pakkausten ympäristönhoidollisessa käsitte
lyssä

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 16 985 313,14

0,00

– 16 985 313,14

ES

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2008

Puutteet pakkausten ympäristönhoidollisessa käsitte
lyssä

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 17 594 421,01

0,00

– 17 594 421,01

ES

Lihapalkkiot – Nautaeläimet

2006

Puutteet paikalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

2,00

EUR

– 187 589,74

0,00

– 187 589,74

ES

Oliiviöljy – Tuotantotuki

2003

Puutteet satovalvonnassa

KIINTEÄ

2,00

EUR

– 21 570,64

0,00

– 21 570,64

ES

Oliiviöljy – Tuotantotuki

2003

Sallittujen teknisten poikkeamien väärä soveltami
nen, minkä vuoksi oliivialan GIS–vaatimuksia ei
noudatettu ensimmäisenä soveltamisvuonna

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 4 462,77

0,00

– 4 462,77

ES

Oliiviöljy – Tuotantotuki

2004

Kiinteästä oikaisusta kertaluonteiseen oikaisuun ai
heutuneiden vaikutusten korjaaminen

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

166 246,08

0,00

166 246,08

ES

Oliiviöljy – Tuotantotuki

2004

Puutteet satovalvonnassa

KIINTEÄ

EUR

– 16 844 579,61

0,00

– 16 844 579,61

ES

Oliiviöljy – Tuotantotuki

2004

Virheellinen seuraamusten laskenta

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 5 230 671,00

0,00

– 5 230 671,00

ES

Oliiviöljy – Tuotantotuki

2004

Sallittujen teknisten poikkeamien väärä soveltami
nen, minkä vuoksi oliivialan GIS–vaatimuksia ei
noudatettu ensimmäisenä soveltamisvuonna

KIINTEÄ

EUR

– 5 678 034,36

0,00

– 5 678 034,36

Peruste

Tyyppi

%

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus
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JV

FI

16.4.2011

5,00

Euroopan unionin virallinen lehti

2,00

Toimenpide

Varainhoi
tovuosi

Peruste

Tyyppi

Oliiviöljy – Tuotantotuki

2005

Kiinteästä oikaisusta kertaluonteiseen oikaisuun ai
heutuneiden vaikutusten korjaaminen

KERTA
LUONTEI
NEN

ES

Oliiviöljy – Tuotantotuki

2005

Puutteet satovalvonnassa

KIINTEÄ

ES

Oliiviöljy – Tuotantotuki

2005

Virheellinen seuraamusten laskenta

KERTA
LUONTEI
NEN

ES

Oliiviöljy – Tuotantotuki

2005

Sallittujen teknisten poikkeamien väärä soveltami
nen, minkä vuoksi oliivialan GIS-vaatimuksia ei
noudatettu ensimmäisenä soveltamisvuonna

KIINTEÄ

ES

Oliiviöljy – Tuotantotuki

2006

Kiinteästä oikaisusta kertaluonteiseen oikaisuun ai
heutuneiden vaikutusten korjaaminen

KERTA
LUONTEI
NEN

ES

Oliiviöljy – Tuotantotuki

2006

Puutteet satovalvonnassa

KIINTEÄ

ES

Oliiviöljy – Tuotantotuki

2006

Virheellinen seuraamusten laskenta

KERTA
LUONTEI
NEN

ES

Oliiviöljy – Tuotantotuki

2006

Sallittujen teknisten poikkeamien väärä soveltami
nen, minkä vuoksi oliivialan GIS-vaatimuksia ei
noudatettu ensimmäisenä soveltamisvuonna

KIINTEÄ

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

EUR

78 467,60

0,00

78 467,60

EUR

– 19 830 448,92

0,00

– 19 830 448,92

EUR

– 3 923 380,00

0,00

– 3 923 380,00

EUR

– 89 880,78

0,00

– 89 880,78

EUR

11 060,06

0,00

11 060,06

EUR

– 19 030 403,00

0,00

–19 030 403,00

EUR

– 553 003,00

0,00

– 553 003,00

5,00

EUR

– 10 623,55

0,00

– 10 623,55

YHTEENSÄ
(ES)

EUR

– 115 843 350,82

– 4 082,25

– 115 839 268,57

2,00

FI

ES

%

16.4.2011

JV

5,00

FR

Suorat tuet

2007

Hallinnollisen menettelyn puutteet

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 724 823,68

0,00

– 724 823,68

FR

Tuotannosta irrotettu suora
tuki (tilatukijärjestelmä)

2008

Hallinnollisen menettelyn puutteet

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 872 782,68

0,00

– 872 782,68

FR

Tuotannosta irrotetut suorat
tuet

2009

Hallinnollisen menettelyn puutteet

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 727 988,33

0,00

– 727 988,33

YHTEENSÄ
(FR)

EUR

– 2 325 594,69

0,00

– 2 325 594,69

Vientituet – Muu

2006

Poistumisen varmentamismenettelyn puutteet

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 339,41

0,00

– 339,41

GB

Vientituet – Liitteeseen I
kuulumattomat tuotteet

2006

Poistumisen varmentamismenettelyn puutteet

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 1 551,62

0,00

– 1 551,62

L 102/37

GB

Euroopan unionin virallinen lehti

2,00

Toimenpide

GB

Vientituet – Sokeri ja isoglu
koosi

2006

Poistumisen varmentamismenettelyn puutteet

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 2 957,78

0,00

– 2 957,78

GB

Vientituet – Muu

2007

Poistumisen varmentamismenettelyn puutteet

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 224,14

0,00

– 224,14

GB

Vientituet – Liitteeseen I
kuulumattomat tuotteet

2007

Poistumisen varmentamismenettelyn puutteet

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 1 024,64

0,00

– 1 024,64

GB

Vientituet – Sokeri ja isoglu
koosi

2007

Poistumisen varmentamismenettelyn puutteet

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 1 953,22

0,00

– 1 953,22

GB

Vientituet – Sokeri ja isoglu
koosi

2008

Poistumisen varmentamismenettelyn puutteet

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 153,04

0,00

– 153,04

GB

Vientituet – Muu

2008

Poistumisen varmentamismenettelyn puutteet

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 17,57

0,00

– 17,57

GB

Vientituet – Liitteeseen I
kuulumattomat tuotteet

2008

Poistumisen varmentamismenettelyn puutteet

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 80,28

0,00

– 80,28

GB

Vientituet – Sokeri ja isoglu
koosi

2009

Poistumisen varmentamismenettelyn puutteet

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 7,57

0,00

– 7,57

GB

Vientituet – Muu

2009

Poistumisen varmentamismenettelyn puutteet

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 0,87

0,00

– 0,87

GB

Vientituet – Liitteeseen I
kuulumattomat tuotteet

2009

Poistumisen varmentamismenettelyn puutteet

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 3,97

0,00

– 3,97

GB

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2006

Hyväksyntää ja toimintaohjelmia koskevan olennai
sen valvonnan puutteet

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 508 223,82

0,00

– 508 223,82

GB

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2006

Hyväksyntää ja toimintaohjelmia koskevan olennai
sen valvonnan puutteet

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 6 171 594,78

0,00

– 6 171 594,78

GB

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2007

Hyväksyntää ja toimintaohjelmia koskevan olennai
sen valvonnan puutteet

KIINTEÄ

EUR

– 999 359,83

0,00

– 999 359,83

GB

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2007

Hyväksyntää ja toimintaohjelmia koskevan olennai
sen valvonnan puutteet

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 12 135 684,18

0,00

– 12 135 684,18

GB

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2008

Hyväksyntää ja toimintaohjelmia koskevan olennai
sen valvonnan puutteet

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 6 589 732,17

0,00

– 6 589 732,17

Peruste

Tyyppi

%

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus
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Varainhoi
tovuosi

JV

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

5,00

16.4.2011

GB

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2008

Hyväksyntää ja toimintaohjelmia koskevan olennai
sen valvonnan puutteet

KIINTEÄ

GB

Poikkeukselliset tukitoimen
piteet

2009

Renderointi- ja kuljetuskustannuksia veloitettu ai
heettomasti EU:n talousarviosta; haettu EU-rahoi
tusta kuolleista eläimistä

KERTA
LUONTEI
NEN

Peruste

Tyyppi

%

Valuutta

5,00

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

EUR

– 542 656,97

0,00

– 542 656,97

EUR

– 284 317,36

0,00

– 284 317,36

YHTEENSÄ
(GB)

EUR

– 27 239 883,22

0,00

– 27 239 883,22

FI

Toimenpide

16.4.2011

Varainhoi
tovuosi

JV

2008

LPIS/GIS-järjestelmässä vääriä tietoja ja puutteet pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 3 685 863,71

0,00

– 3 685 863,71

GR

Muu suora tuki – Sokeri –
Muut kuin vientituet

2008

LPIS/GIS-järjestelmässä vääriä tietoja ja puutteet pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 130 504,79

0,00

– 130 504,79

GR

Muu suora tuki – Suorat tuet

2008

LPIS/GIS-järjestelmässä vääriä tietoja ja puutteet pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 1 497 576,86

0,00

– 1 497 576,86

GR

Muu suora tuki – Puuvilla

2008

LPIS/GIS-järjestelmässä vääriä tietoja ja puutteet pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 9 155 093,09

0,00

– 9 155 093,09

GR

Muu suora tuki – Asetuksen
(EY)
N:o
1782/2003
69 artikla – lampaita ja nau
toja lukuun ottamatta

2008

LPIS/GIS-järjestelmässä vääriä tietoja ja puutteet pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 3 310 395,31

0,00

– 3 310 395,31

GR

Tuotannosta irrotettu suora
tuki (tilatukijärjestelmä)

2008

LPIS/GIS-järjestelmässä vääriä tietoja ja puutteet pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 91 632 386,41

0,00

– 91 632 386,41

GR

Muut suorat tuet

2009

LPIS/GIS-järjestelmässä vääriä tietoja ja puutteet pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

5 928,18

0,00

5 928,18

GR

Muu suora tuki – Asetuksen
(EY)
N:o
1782/2003
69 artikla – lampaita ja nau
toja lukuun ottamatta

2009

LPIS/GIS-järjestelmässä vääriä tietoja ja puutteet pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

1 407,54

0,00

1 407,54

GR

Lisätuet

2009

LPIS/GIS-järjestelmässä vääriä tietoja ja puutteet pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

2 668,68

0,00

2 668,68

GR

Tuotannosta irrotetut suorat
tuet

2009

LPIS/GIS-järjestelmässä vääriä tietoja ja puutteet pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 810 049,67

0,00

– 810 049,67

L 102/39
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Toimenpide

Varainhoi
tovuosi

Peruste

Tyyppi

%

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

Oliiviöljy – Tuotantotuki

2004

Puutteet puristamoissa tehdyissä tarkastuksissa ja
oliivialan GIS-järjestelmässä

KIINTEÄ

10,00

EUR

– 193 490,20

0,00

– 193 490,20

GR

Oliiviöljy
(2007+)

–

Tuotantotuki

2005

Puutteet puristamoissa tehdyissä tarkastuksissa ja
oliivialan GIS-järjestelmässä

KIINTEÄ

15,00

EUR

– 283 443,46

0,00

– 283 443,46

GR

Oliiviöljy
(2007+)

–

Tuotantotuki

2005

Puutteet puristamoissa tehdyissä tarkastuksissa ja
oliivialan GIS-järjestelmässä

KIINTEÄ

10,00

EUR

– 43 471 909,07

0,00

– 43 471 909,07

GR

Oliiviöljy
(2007+)

–

Tuotantotuki

2006

Puutteet puristamoissa tehdyissä tarkastuksissa ja
oliivialan GIS-järjestelmässä

KIINTEÄ

10,00

EUR

– 447 353,51

0,00

– 447 353,51

GR

Oliiviöljy
(2007+)

–

Tuotantotuki

2006

Puutteet puristamoissa tehdyissä tarkastuksissa ja
oliivialan GIS-järjestelmässä

KIINTEÄ

15,00

EUR

– 89 134 155,41

– 215 120,80

– 88 919 034,62

GR

Oliiviöljy – GIS-järjestelmän
rahoitus

2004

31. eloluuta 2003 jälkeen toteutettuihin toimiin liit
tyvät tukikelvottomat menot

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 3 437 468,51

0,00

– 3 437 468,51

GR

Oliiviöljy – GIS-järjestelmän
rahoitus

2006

31. eloluuta 2003 jälkeen toteutettuihin toimiin liit
tyvät tukikelvottomat menot

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 263 620,00

0,00

– 263 620,00

EUR

– 247 443 305,60

– 215 120,80

– 247 228 184,80

EUR

– 797 560,00

0,00

– 797 560,00

FI

GR

L 102/40

JV

Julkinen varastointi – Sokeri

2005

Vuonna 2005 varastoonotto, jossa sokeri ei liikku
nut fyysisesti

KERTA
LUONTEI
NEN

IT

Julkinen varastointi – Sokeri

2006

35 %:n nousu varastointikustannuksissa

KIINTEÄ

10,00

EUR

– 171 418,00

0,00

– 171 418,00

IT

Julkinen varastointi – Sokeri

2006

Myöhästyneet varastotarkastukset

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 781 044,00

0,00

– 781 044,00

IT

Julkinen varastointi – Sokeri

2007

35 %:n nousu varastointikustannuksissa

KIINTEÄ

10,00

EUR

– 182 006,00

0,00

– 182 006,00

IT

Julkinen varastointi – Sokeri

2008

35 %:n nousu varastointikustannuksissa

KIINTEÄ

10,00

EUR

– 111 062,00

0,00

– 111 062,00

IT

Julkinen varastointi – Sokeri

2009

35 %:n nousu varastointikustannuksissa

KIINTEÄ

10,00

EUR

– 34 547,00

0,00

– 34 547,00

YHTEENSÄ
(IT)

EUR

– 2 077 637,00

0,00

– 2 077 637,00

16.4.2011

IT

Euroopan unionin virallinen lehti

YHTEENSÄ
(GR)

NL

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2006

Pakkauspainatuksiin liittyvät tukikelvottomat menot
ja erään tuottajaorganisaation harjoittamaan hajau
tettuun markkinoille saattamiseen liittyvät menot

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 5 166 882,80

0,00

– 5 166 882,80

NL

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2007

Pakkauspainatuksiin liittyvät tukikelvottomat menot
ja erään tuottajaorganisaation harjoittamaan hajau
tettuun markkinoille saattamiseen liittyvät menot

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 10 543 404,52

0,00

– 10 543 404,52

NL

Hedelmät ja vihannekset –
Toimintaohjelmat

2008

Pakkauspainatuksiin liittyvät tukikelvottomat menot
ja erään tuottajaorganisaation harjoittamaan hajau
tettuun markkinoille saattamiseen liittyvät menot

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 6 981 120,47

0,00

– 6 981 120,47

EUR

– 22 691 407,79

0,00

– 22 691 407,79

Peruste

Tyyppi

%

Valuutta

YHTEENSÄ
(NL)

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

Muu suora tuki – Nautaeläi
met

2007

Puutteet tietoteknisen järjestelmän toiminnassa

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 415 669,10

0,00

– 415 669,10

PT

Muu suora tuki – Nautaeläi
met

2008

Puutteet tietoteknisen järjestelmän toiminnassa

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 304 813,73

0,00

– 304 813,73

YHTEENSÄ
(PT)

EUR

– 720 482,83

0,00

– 720 482,83

10,00

EUR

– 6 694,99

0,00

– 6 694,99

Muu suora tuki – Energia
kasvit

2009

Puutteet LPIS/GIS-järjestelmän toiminnassa, puutteet
hallinnollisten ristiintarkastusten seurauksena pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa/viljelystarkastuksissa

KIINTEÄ

RO

Muu suora tuki – Energia
kasvit

2009

Puutteet LPIS/GIS-järjestelmän toiminnassa, puutteet
hallinnollisten ristiintarkastusten seurauksena pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa/viljelystarkastuksissa

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 108 740,61

0,00

– 108 740,61

RO

Muut suorat tuet

2009

Puutteet LPIS/GIS-järjestelmän toiminnassa, puutteet
hallinnollisten ristiintarkastusten seurauksena pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa/viljelystarkastuksissa

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 52 831,05

0,00

– 52 831,05

RO

Tuotannosta irrotetut suorat
tuet

2009

Puutteet LPIS/GIS-järjestelmän toiminnassa, puutteet
hallinnollisten ristiintarkastusten seurauksena pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa/viljelystarkastuksissa

KIINTEÄ

EUR

– 489 527,30

0,00

– 489 527,30

RO

Tuotannosta irrotetut suorat
tuet

2009

Puutteet LPIS/GIS-järjestelmän toiminnassa, puutteet
hallinnollisten ristiintarkastusten seurauksena pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa/viljelystarkastuksissa

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 38 620 445,36

0,00

– 38 620 445,36

10,00

L 102/41
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PT
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Toimenpide

16.4.2011

Varainhoi
tovuosi

JV

Toimenpide

Varainhoi
tovuosi

Peruste

Tyyppi

%

Valuutta

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

EUR

– 39 278 239,32

0,00

– 39 278 239,32

YHTEENSÄ
(6701)

EUR

– 478 526 747,31

– 219 203,05

– 478 307 544,26

YHTEENSÄ
(6701)

DKK

– 933 064,93

0,00

– 933 064,93

FI

YHTEENSÄ
(RO)

L 102/42

JV

BUDJETTIKOHTA 6711
Maaseudun
kehittäminen
Maaseuturahasto Toiminta
linja 2 (2007-2013, pintaalaan liittyvät toimenpiteet)

2009

Puutteet LPIS-GIS-järjestelmän toiminnassa

KIINTEÄ

10,00

EUR

– 1 204 509,85

0,00

– 1 204 509,85

BG

Maaseudun
kehittäminen
Maaseuturahasto Täydentävä
suora tuki (2007-2013)

2009

Puutteet LPIS-GIS-järjestelmän toiminnassa ja pai
kalle tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 2 490 360,23

0,00

– 2 490 360,23

YHTEENSÄ
(BG)

EUR

– 3 694 870,08

0,00

– 3 694 870,08

Maaseudun
kehittäminen
Maaseuturahasto Toiminta
linja 2 (2007-2013, pintaalaan liittyvät toimenpiteet)

2007

LPIS/GIS-järjestelmässä vääriä tietoja ja puutteet pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 3 154 596,63

0,00

– 3 154 596,63

GR

Maaseudun
kehittäminen
Maaseuturahasto Toiminta
linja 2 (2007-2013, pintaalaan liittyvät toimenpiteet)

2008

LPIS/GIS-järjestelmässä vääriä tietoja ja puutteet pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 8 414 084,26

0,00

– 8 414 084,26

GR

Maaseudun
kehittäminen
Maaseuturahasto Toiminta
linja 2 (2007-2013, pintaalaan liittyvät toimenpiteet)

2009

LPIS/GIS-järjestelmässä vääriä tietoja ja puutteet pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa

KIINTEÄ

5,00

EUR

– 597 155,10

0,00

– 597 155,10

YHTEENSÄ
(GR)

EUR

– 12 165 835,99

0,00

– 12 165 835,99

10,00

EUR

– 7 246 383,51

0,00

– 7 246 383,51

RO

Maaseudun
kehittäminen
Maaseuturahasto Toiminta
linja 2 (2007-2013, pintaalaan liittyvät toimenpiteet)

2009

Puutteet LPIS/GIS-järjestelmän toiminnassa, puutteet
hallinnollisten ristiintarkastusten seurauksena pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa/viljelystarkastuksissa

KIINTEÄ

16.4.2011

GR

Euroopan unionin virallinen lehti

BG

Toimenpide

RO

Maaseudun
kehittäminen
Maaseuturahasto Toiminta
linja 2 (2007-2013, pintaalaan liittyvät toimenpiteet)

2009

Puutteet LPIS/GIS-järjestelmän toiminnassa, puutteet
hallinnollisten ristiintarkastusten seurauksena pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa/viljelystarkastuksissa

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 10 512 529,35

0,00

– 10 512 529,35

16.4.2011

RO

Maaseudun
kehittäminen
Maaseuturahasto Toiminta
linja 2 (2007-2013, pintaalaan liittyvät toimenpiteet)

2009

Puutteet LPIS/GIS-järjestelmän toiminnassa, puutteet
hallinnollisten ristiintarkastusten seurauksena pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa/viljelystarkastuksissa

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 877 717,21

0,00

– 877 717,21

FI

RO

Maaseudun
kehittäminen
Maaseuturahasto Täydentävä
suora tuki (2007-2013)

2009

Puutteet LPIS/GIS-järjestelmän toiminnassa, puutteet
hallinnollisten ristiintarkastusten seurauksena pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa/viljelystarkastuksissa

KIINTEÄ

EUR

– 10 975 412,09

0,00

– 10 975 412,09

RO

Maaseudun
kehittäminen
Maaseuturahasto Täydentävä
suora tuki (2007-2013)

2009

Puutteet LPIS/GIS-järjestelmän toiminnassa, puutteet
hallinnollisten ristiintarkastusten seurauksena pai
kalla tehdyissä tarkastuksissa/viljelystarkastuksissa

KERTA
LUONTEI
NEN

EUR

– 6 008 420,75

0,00

– 6 008 420,75

YHTEENSÄ
(RO)

EUR

– 35 620 462,91

0,00

– 35 620 462,91

YHTEENSÄ
(6711)

EUR

– 51 481 168,98

0,00

– 51 481 168,98

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

YHTEENSÄ
(DE)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

YHTEENSÄ
(05070107)

EUR

508 165,76

0,00

508 165,76

Varainhoi
tovuosi

Peruste

Tyyppi

%

Valuutta

10,00

Määrä

Vähennykset

Rahoitusvaikutus

BUDJETTIKOHTA 05070107
DE

Sääntöjenvastaisuudet

2009

Sääntöjenvastaisuustapauksia koskeva hyvitys

KERTA
LUONTEI
NEN

Euroopan unionin virallinen lehti

JV

L 102/43

L 102/44

FI

Euroopan unionin virallinen lehti
OIKAISUJA

Oikaistaan neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 84/2011, annettu 31 päivänä tammikuuta 2011, presidentti
Lukašenkaan ja tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun
asetuksen (EY) N:o 765/2006 muuttamisesta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 28, 2. helmikuuta 2011)
Sisällysluettelossa ja sivulla 17, otsikossa:
Korvataan:

”Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 84/2011, annettu 31 päivänä tammikuuta 2011, presidentti
Lukašenkaan ja tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun
asetuksen (EY) N:o 765/2006 muuttamisesta”

seuraavasti:

”Neuvoston asetus (EU) N:o 84/2011, annettu 31 päivänä tammikuuta 2011, presidentti Lukašenkaan ja
tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY)
N:o 765/2006 muuttamisesta”.

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 891/2009, annettu 25 päivänä syyskuuta 2009, eräiden yhteisön
tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sokerialalla
(Euroopan unionin virallinen lehti L 254, 26. syyskuuta 2009)
Sivulla 92, liitteessä III olevassa C kohdassa:
korvataan:

”— saksaksi: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen Einfuhr. Laufende
Nummer 09.4380”

seuraavasti:

”— saksaksi: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur außerordentlichen Einfuhr.
Laufende Nummer 09.4380”

16.4.2011

Sisältö (jatkuu)
Oikaisuja
★ Oikaistaan neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 84/2011, annettu 31 päivänä tammikuuta 2011,

presidentti Lukašenkaan ja tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 muuttamisesta (EUVL L 28, 2.2.2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

★ Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 891/2009, annettu 25 päivänä syyskuuta 2009, eräiden yhteisön

tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sokerialalla (EUVL L 254, 26.9.2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FI
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TILAUSHINNAT 2011 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 100 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos,
vuosittainen DVD

22 EU:n virallista kieltä

1 200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

770 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen
(kumulatiivinen) DVD

22 EU:n virallista kieltä

400 euroa/vuosi

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, DVD, ilmestyy kerran viikossa

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

300 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut

Kilpailua koskevilla kielillä

50 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä Euroopan unionin virallisesta lehdestä on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonannot ja ilmoitukset).
Jokainen kieliversio tilataan erikseen.
Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan
velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan
unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.
Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23
virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä DVD-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.

Myynti ja tilaukset
Maksulliset julkaisut, kuten Euroopan unionin virallinen lehti, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy seuraavasta internet-osoitteesta:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Sivustolla voi tarkastella Euroopan unionin virallista lehteä ja siellä ovat nähtävillä myös
sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: http://europa.eu

FI

