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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) N:o 577/2012,
annettu 26 päivänä kesäkuuta 2012,
Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien
korjauskertoimien mukauttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat
henkilöstösäännöt ja unionin muuta henkilöstöä koskevat pal
velussuhteen ehdot, sellaisina kuin ne ovat vahvistettuina neu
voston asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, (1) ja
erityisesti henkilöstösääntöjen 64 artiklan ja 65 artiklan 2 ja 3
kohdan sekä liitteet VII, XI ja XIII sekä muuhun henkilöstöön
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20 artiklan ensimmäisen
kohdan, 64 artiklan ja 92 artiklan,

miesten ja muun henkilöstön palkkoihin sovellettavia korjaus
kertoimia olisi mukautettava,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tammikuun 1 päivästä 2012 voimassa olevat korjauskertoimet,
joita sovelletaan henkilöstösääntöjen 64 artiklan nojalla virka
miesten ja muun henkilöstön palkkoihin jäljempänä mainitussa
maassa, ovat seuraavat:
Viro 77,8.

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
Elinkustannukset Virossa kasvoivat merkittävästi vuoden 2011
kesä- ja joulukuun välisenä aikana, minkä vuoksi unionin virka

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

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

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä kesäkuuta 2012.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
N. WAMMEN

(1) EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 578/2012,
annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012,
tehoaineen difenyyliamiini hyväksymättä jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille
saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(4)

Hakemus toimitettiin Irlannille, joka oli nimetty esittele
väksi jäsenvaltioksi asetuksella (EY) N:o 1490/2002. No
peutetun menettelyn määräaikaa noudatettiin. Teho
aineen spesifikaatio ja esitetyt käyttötarkoitukset ovat sa
mat kuin ne, joista oli kyse päätöksessä 2009/859/EY.
Hakemus on myös asetuksen (EY) N:o 33/2008 15 artik
lassa säädettyjen muiden sisältöä ja menettelyjä koskevien
vaatimusten mukainen.

(5)

Irlanti arvioi hakijan toimittamat lisätiedot ja laati lisäker
tomuksen. Se toimitti kertomuksen Euroopan elintarvike
turvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvalli
suusviranomainen’, ja komissiolle 3 päivänä joulukuuta
2010.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimitti lisäkerto
muksen muille jäsenvaltioille ja hakijalle kommentoita
vaksi ja toimitti saamansa huomautukset edelleen komis
siolle. Elintarviketurvallisuusviranomainen esitteli 5 päi
vänä joulukuuta 2011 asetuksen (EY) N:o 33/2008 20 ar
tiklan 1 kohdan mukaisesti ja komission pyynnöstä dife
nyyliamiinin riskinarviointia koskevat päätelmänsä ko
missiolle (7). Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet ar
viointikertomuksen luonnosta, lisäkertomusta ja elintarvi
keturvallisuusviranomaisen päätelmiä elintarvikeketjua ja
eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja
difenyyliamiinia koskeva komission tarkastelukertomus
saatiin valmiiksi 1 päivänä kesäkuuta 2012.

(7)

Hakijan toimittamien lisätietojen perusteella ei voitu sul
kea pois niitä huolenaiheita, joiden vuoksi sisällyttämättä
jättämiseen päädyttiin. Ei ollut esimerkiksi mahdollista
toteuttaa luotettavaa kuluttajien altistuksen arviointia,
koska tietoja jäämistä raaoissa ja käsitellyissä omenoissa
ei ollut ja koska nitrosamiinien esiintymistä omenoissa ei
voitu sulkea pois. Muun muassa kolmea metaboliittia ei
pystytty tunnistamaan, ja tämän vuoksi niiden toksikolo
gisia ominaisuuksia ei voitu arvioida. Lisäksi hakijan toi
mittama jalostustutkimus ei ollut edustava hydrolyyttisten
vakio-olosuhteiden kannalta, eikä sen avulla ollut mah
dollista tunnistaa hajoamis- ja reaktiotuotteita, mukaan
lukien mainitut kolme tuntematonta metaboliittia. Nitro
samiineista toimitetuista lisätodisteista ei myöskään voitu
tehdä johtopäätöksiä, sillä analyysimenetelmää ei ollut
validoitu eikä se ollut riittävän tarkka eikä selektiivinen.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattami
sesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY
kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja
erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 1
kohdan c alakohdan mukaisesti neuvoston direktiiviä
91/414/ETY (2) sovelletaan hyväksymismenettelyn ja hy
väksynnän edellytysten osalta tehoaineisiin, joiden osalta
täydellisyys on osoitettu 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 (3) 16 artiklan mukaisesti. Difenyyliamiini
on tehoaine, jonka osalta täydellisyys on osoitettu mai
nitun asetuksen mukaisesti.
Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (4) ja (EY)
N:o 1490/2002 (5) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY
8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja
kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityis
kohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arvi
ointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I
sisällyttämistä varten. Luettelossa oli mukana difenyylia
miini. Komission päätöksellä 2009/859/EY (6) difenyylia
miini päätettiin jättää sisällyttämättä direktiivin
91/414/ETY liitteeseen I.
Alkuperäisen ilmoittajan suostumuksella toinen henkilö,
jäljempänä ’hakija’, toimitti direktiivin 91/414/ETY 6 ar
tiklan 2 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen, jossa se
pyysi soveltamaan nopeutettua menettelyä, josta sää
detään asetuksen (EY) N:o 33/2008 14–19 artiklassa.
EUVL
EYVL
EUVL
EYVL
EYVL
EUVL

L
L
L
L
L
L

309, 24.11.2009, s. 1.
230, 19.8.1991, s. 1.
15, 18.1.2008, s. 5.
55, 29.2.2000, s. 25.
224, 21.8.2002, s. 23.
314, 1.12.2009, s. 79.

(7) European Food Safety Authority; Conclusion on the peer review of the
pesticide risk assessment of the active substance diphenylamine. EFSA
Journal 2012; 10(1):2486 [59 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2486.
Saatavilla verkossa osoitteessa: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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Komissio pyysi hakijaa toimittamaan elintarviketurvalli
suusviranomaisen päätelmiä koskevat huomautuksensa.
Lisäksi komissio pyysi asetuksen (EY) N:o 33/2008 21 ar
tiklan 1 kohdan mukaisesti hakijaa esittämään huomau
tuksia tarkastelukertomusluonnoksesta. Hakija toimitti
huomautuksensa, ja ne on tutkittu huolellisesti.
Hakijan esittämistä perusteluista huolimatta johdantoosan 7 kappaleessa tarkoitettuja huolenaiheita ei voitu
poistaa. Näin ollen ei ole osoitettu, että difenyyliamiinia
sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa ylei
sesti täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 koh
dan a ja b alakohdan vaatimukset ehdotetuissa käyttöyh
teyksissä.

(13)

L 171/3

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tehoaineen hyväksymättä jättäminen
Tehoainetta difenyyliamiini ei hyväksytä.
2 artikla
Kumoaminen

(10)

Sen vuoksi difenyyliamiinia ei pitäisi hyväksyä asetuksen
(EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 2 kohdan nojalla.

(11)

Selkeyden vuoksi päätös 2009/859/EY olisi kumottava.

(12)

Tämä asetus ei rajoita difenyyliamiinia koskevan uuden
hakemuksen toimittamista asetuksen (EY)
N:o
1107/2009 7 artiklan nojalla.

Kumotaan päätös 2009/859/EY.
3 artikla
Voimaantulo
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 29 päivänä kesäkuuta 2012.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 579/2012,
annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista
säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten
merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta annetun asetuksen
(EY) N:o 607/2009 muuttamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(4)

Tuotteiden merkitseminen kuvia käyttäen voi auttaa lisää
mään kuluttajille annettavan tiedon luettavuutta monikie
lisessä ympäristössä ja tarjoamaan kuluttajille paremmat
takeet. Sen vuoksi on asianmukaista antaa toimijoille
mahdollisuus täydentää mainintoja kuvilla.

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 121 artiklan ensimmäisen alakohdan m alakohdan
yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

(5)

Sen vuoksi komisson asetusta (EY) N:o 607/2009 (5) olisi
muutettava.

(6)

ottaa huomioon myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden mer
kintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lain
säädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 anne
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2000/13/EY (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 a kohdan toisen
alakohdan a alakohdan,

Jotta uudet säännöt eivät haittaisi jo merkittyjen tuottei
den kaupan pitämistä, olisi säädettävä, että niitä sovelle
taan kokonaan tai osittain vuoden 2012 ja sen jälkeisten
vuosien sadosta saaduista rypäleistä valmistettuihin viinei
hin, jotka on merkitty 30 päivän kesäkuuta 2012 jälkeen.

(7)

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

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

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

Direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 3 a kohdan ensimmäi
sessä alakohdassa säädetään velvollisuudesta ilmoittaa yli
1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien juomien pääl
lysmerkinnöissä kaikki mainitun artiklan 4 kohdan a ala
kohdassa määritellyt ja mainitun direktiivin liitteessä III a
luetellut ainesosat.
Komission direktiivissä 2007/68/EY (3), sellaisena kuin se
on muutettuna asetuksella (EU) N:o 1266/2010 (4), sää
dettyä poikkeusta tästä velvollisuudesta ennen 30 päivää
kesäkuuta 2012 markkinoille saatettujen tai pakkausmer
kinnöillä varustettujen, asetuksen (EY) N:o 1234/2007
liitteessä XI b määriteltyjen viinien osalta varastojen lop
pumiseen asti ei sovelleta enää 30 päivästä kesäkuuta
2012.
Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa valmistuksessa käytetty
jen, direktiivin 2000/13/EY liitteessä III a tarkoitettujen
aineiden ilmoittamista kyseisten juomien päällysmerkin
nöissä koskevat yksityiskohtaiset säännöt siinä tapaukses
sa, että niiden esiintyminen voidaan havaita lopputuot
teessa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 120 g artiklassa
tarkoitettujen määritysmenetelmien mukaisesti, minkä
vuoksi niitä on pidettävä direktiivin 2000/13/EY 6 artik
lan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuina ainesosina.
EUVL
EYVL
EUVL
EUVL

L
L
L
L

299,
109,
310,
347,

16.11.2007, s. 1.
6.5.2000, s. 29.
28.11.2007, s. 11.
31.12.2010, s. 27.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 607/2009 seuraavasti:

1) Korvataan 51 artikla seuraavasti:

”51 artikla
Eräiden horisontaalisten sääntöjen soveltaminen
1.
Direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 3 a kohdassa tarkoi
tettuun ainesosien ilmoittamiseen käytettävät sulfiitteja, mai
toa ja maitopohjaisia tuotteita sekä munaa ja munapohjaisia
tuotteita koskevat maininnat esitetään liitteessä X olevassa A
osassa.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja mainintoja voidaan ta
pauksesta riippuen täydentää jollakin liitteessä X olevassa B
osassa esitetyllä kuvalla.”

2) Korvataan liite X tämän asetuksen liitteellä.
(5) EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60.

30.6.2012

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
Sitä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 607/2009, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, 51 artiklan
1 kohdassa tarkoitettujen maitoa ja maitopohjaisia tuotteita sekä munaa ja munapohjaisia tuotteita kos
kevien mainintojen osalta asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XI b tarkoitettuihin viineihin, jotka on
valmistettu kokonaan tai osittain vuoden 2012 ja sen jälkeisten vuosien sadosta saaduista rypäleistä ja
merkitty 30 päivän kesäkuuta 2012 jälkeen.

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

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2012.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja
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LIITE
”LIITE X
A OSA
Asetuksen 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maininnat
Kieli

Sulfiitteja koskevat maininnat

Munia ja munapohjaisia tuotteita
koskevat maininnat

Maitoa ja maitopohjaisia tuotteita
koskevat maininnat

bulgariaksi

„сулфити“ tai „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен
продукт“, „яйчен лизозим“ tai
„яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“,
„млечен казеин“ tai „млечен
протеин“

espanjaksi

«sulfitos» tai «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo»,
«ovoproducto», «lisozima de huevo»
tai «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína
de leche» tai «proteína de leche»

tšekiksi

„siřičitany“ tai „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „vý
robky z vajec“, „vaječný lysozym“
tai „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný
kasein“ tai „mléčná bílkovina“

tanskaksi

»sulfitter« tai »svovldioxid«

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«,
»æglysozym«, tai »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkec
asein« tai »mælkeprotein«

saksaksi

„Sulfite“ tai „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Ly
sozym aus Ei“ tai „Albumin aus
Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein
aus Milch“ tai „Milchprotein“

viroksi

„sulfitid” tai „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „muna
tooted”, „munalüsosüüm” tai „mu
naalbumiin”

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin”
tai „piimaproteiin”

kreikaksi

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» tai
«ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό»,
«πρωτεΐνη
αυγού»,
«προϊόν
αυγού»,
«λυσοζύμη
αυγού» tai «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος»,
«καζεΐνη γάλακτος» tai «πρωτεΐνη
γάλακτος»

englanniksi

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’
tai ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’,
‘egg lysozyme’ tai ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’
tai ‘milk protein’

ranskaksi

«sulfites» tai «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit
de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» tai
«albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du
lait» tai «protéine du lait»

italiaksi

«solfiti» tai «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «deri
vati dell’uovo», «lisozima da uovo»
tai «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina
del latte» tai «proteina del latte»

latviaksi

“sulfīti” tai “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu
produkts”, “olu lizocīms” tai “olu
albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena ka
zeīns” tai “piena olbaltumviela”

liettuaksi

„sulfitai“ tai „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“,
„kiaušinių produktai“, „kiaušinių li
zocimas“ tai „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno
kazeinas“ tai „pieno baltymai“

unkariksi

„szulfitok” tai „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”,
„tojástermék”, „tojásból származó
lizozim” tai „tojásból származó al
bumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” tai
„tejfehérje”

maltaksi

“sulfiti”, tai “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott
tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” tai
“albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina
tal-ħalib” tai “proteina tal-ħalib”

hollanniksi

„sulfieten” tai „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eily
sozym” tai „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne”
tai „melkproteïnen”
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Munia ja munapohjaisia tuotteita
koskevat maininnat

Maitoa ja maitopohjaisia tuotteita
koskevat maininnat

puolaksi

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” tai
„ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z
jaj”, „lizozym z jaja” tai „albuminę
z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „ka
zeinę z mleka” tai „białko mleka”

portugaliksi

«sulfitos» tai «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto
de ovo», «lisozima de ovo» tai «al
bumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína
de leite» tai «proteína de leite»

romaniaksi

„sulfiți” tai „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse
din ouă”, „lizozimă din ouă” tai
„albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină
din lapte” tai „proteine din lapte”

slovakiksi

„siričitany“ tai „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výro
bok z vajec“, „vaječný lyzozým“ tai
„vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“,
„mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“
tai „mliečna bielkovina“

sloveeniksi

„sulfiti“ tai „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proiz
vod iz jajc“, „jajčni lizocim“ tai
„jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni
kazein“ tai „mlečne beljakovine“

suomeksi

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” tai ”rikkidiok
sidia”

”kananmunaa”, ”kananmunapro
teiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”ly
sotsyymiä (kananmunasta)” tai
”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia
(maidosta)” tai ”maitoproteiinia”

ruotsiksi

”sulfiter” tai ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”,
”ägglysozym” tai ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkka
sein” tai ”mjölkprotein”

B OSA
Asetuksen 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kuvat

”
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 580/2012,
annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
kaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan
tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI
olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
(2)

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),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 so
veltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja
vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päi
vänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoase
tuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1
kohdan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät
tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpa
noasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan
mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot.
Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivä
nä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 sää
detään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneu
vottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mu

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 29 päivänä kesäkuuta 2012.
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 157, 15.6.2011, s. 1.
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LIITE
Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

0702 00 00

TR
ZZ

52,3
52,3

0707 00 05

TR
ZZ

103,7
103,7

0709 93 10

TR
ZZ

99,0
99,0

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

72,8
89,3
95,0
85,7

0808 10 80

AR
BR
CL
NZ
US
UY
ZA
ZZ

114,7
93,7
107,8
136,1
180,9
57,1
107,3
113,9

0809 10 00

TR
ZZ

193,2
193,2

0809 29 00

TR
ZZ

421,8
421,8

Kiinteä tuontiarvo

(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 581/2012,
annettu 29 päivänä kesäkuuta 2012,
vilja-alalla 1 päivästä heinäkuuta 2012 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon
sopimuksen,

Euroopan

unionin

toiminnasta

(3)

Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdan mu
kaan
CN-koodeihin
1001 19 00,
1001 11 00,
ex 1001 91 20
(tavallinen
vehnä,
siemenvilja),
ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu
kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90,
1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuot
teiden tuontitullin laskemisessa käytetään kyseisen ase
tuksen 5 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edus
tavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 1 päivästä heinäkuuta
2012 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kun
nes uusi vahvistus tulee voimaan,

(5)

Koska on tarpeen varmistaa, että tätä toimenpidettä so
velletaan mahdollisimman pian päivitettyjen tietojen saa
taville asettamisen jälkeen, tämän asetuksen olisi tultava
voimaan päivänä, jona se julkaistaan,

tehdyn

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),
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 ar
tiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että CN-koodeihin 1001 19 00, 1001 11 00,
ex 1001 91 20
(tavallinen
vehnä,
siemenvilja),
ex 1001 99 00 (korkealaatuinen tavallinen vehnä, muu
kuin siemenvilja), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90,
1005 90 00, 1007 10 90 ja 1007 90 00 kuuluvien tuot
teiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuon
tihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan
55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen
sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi
olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.
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.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 136 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan, liitteessä II lueteltujen
tekijöiden perusteella, tämän asetuksen liitteessä I 1 päivästä
heinäkuuta 2012 alkaen.
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 29 päivänä kesäkuuta 2012.
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 1 päivästä heinäkuuta 2012
sovellettavat tuontitullit
CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)
(euroa/tonni)

1001 19 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

Heikkolaatuinen

0,00

ex 1001 91 20

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 99 00

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

RUIS

0,00

1001 11 00

1002 10 00
1002 90 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi
MAISSI, muu kuin siemenvilja

( 2)

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00
0,00
0,00

1007 90 00
(1) Tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:
— 3 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Välimerellä (Gibraltarinsalmelta Välimerelle) tai Mustallamerellä ja tavarat saapuvat
unioniin Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta,
— 2 euroa/tonni, kun purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa,
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla, jos tavarat saapuvat unioniin Atlantin
valtameren kautta.
(2) Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EU) N:o 642/2010 3 artiklassa vahvistetut
edellytykset täyttyvät.
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LIITE II
Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät
15.6.2012-28.6.2012
1. Asetuksen (EU) N:o 642/2010 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:
(EUR/t)
Vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä,
korkealaatuinen

Durumvehnä,
keskilaatuinen (2)

Durumvehnä,
heikkolaatui
nen (3)

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

258,64

192,65

—

—

—

FOB-hinta USA

—

—

235,23

225,23

205,23

Palkkio Meksikonlahdella

—

23,48

—

—

—

43,36

—

—

—

—

Pörssi
Noteeraus

Palkkio Suurilla järvillä

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

17,04 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet – Rotterdam:

52,19 EUR/t

30.6.2012
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PÄÄTÖKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2012,
muuntogeenistä soijaa MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) sisältävien, siitä
koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti
(tiedoksiannettu numerolla C(2012) 4312)
(Ainoastaan ranskan- ja hollanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2012/347/EU)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä
’EFSA’, antoi 15 päivänä helmikuuta 2012 puoltavan
lausunnon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja 18 artiklan
mukaisesti. EFSA totesi, että soija MON 87701 × MON
89788, sellaisena kuin se on kuvattu hakemuksessa, on
yhtä turvallista kuin sen ei-muuntogeeninen vastine, kun
on kyse sen mahdollisista vaikutuksista ihmisten ja eläin
ten terveyteen ja ympäristöön (3).

(5)

Lausunnossaan EFSA tarkasteli kaikkia niitä erityisiä ky
symyksiä ja huolenaiheita, joita jäsenvaltiot olivat tuoneet
esiin mainitun asetuksen 6 artiklan 4 kohdassa ja 18 ar
tiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa kansallisten toimivaltais
ten viranomaisten antamissa lausunnoissa.

(6)

Lausunnossaan EFSA totesi myös, että hakijan toimittama
ympäristönseurantasuunnitelma, joka sisältää yleisen
seurantasuunnitelman, on tuotteiden esitetyn käyttötar
koituksen mukainen.

(7)

Kyseiset seikat huomioon ottaen soijalle MON 87701 ×
MON 89788 sekä tuotteille, jotka sisältävät soijaa MON
87701 × MON 89788 tai koostuvat siitä, ja elintarvik
keille ja rehuille, jotka on valmistettu siitä hakemuksen
mukaisesti, jäljempänä ’tuotteet’, olisi myönnettävä lupa.
Soijasta MON 87701 × MON 89788 valmistetut muut
tuotteet kuin elintarvikkeet ja rehut eivät kuulu asetuksen
(EY) N:o 1829/2003 soveltamisalaan eikä tämä lupa kata
niitä.

(8)

Jokaiselle muuntogeeniselle organismille olisi osoitettava
yksilöllinen tunniste järjestelmän perustamisesta yksilöl
listen tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muun
togeenisille organismeille 14 päivänä tammikuuta 2004
annetun komission asetuksen (EY) N:o 65/2004 (4) mu
kaisesti.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista
22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (1) ja erityisesti sen
7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Monsanto Europe SA toimitti 14 päivänä elokuuta 2009
Alankomaiden toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen
(EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hake
muksen soijaa MON 87701 × MON 89788 sisältävien,
siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden,
elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamiseksi mark
kinoille, jäljempänä ’hakemus’.
Hakemus kattaa myös sellaisten muiden soijaa MON
87701 × MON 89788 sisältävien tai siitä koostuvien
tuotteiden kuin elintarvikkeiden ja rehujen markkinoille
saattamisen, joita viljelyä lukuun ottamatta käytetään sa
moihin käyttötarkoituksiin kuin mitä tahansa muuta soi
jaa.
Hakemus sisältää asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 artik
lan 5 kohdan ja 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti geneet
tisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levit
tämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin
90/220/ETY kumoamisesta 12 päivänä maaliskuuta
2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direk
tiivin 2001/18/EY (2) liitteissä III ja IV vaaditut tiedot sekä
direktiivin 2001/18/EY liitteessä II säädettyjen periaattei
den mukaisesti suoritetun riskinarvioinnin tiedot ja pää
telmät. Lisäksi hakemus sisältää direktiivin 2001/18/EY
liitteen VII mukaisen ympäristövaikutusten seurantasuun
nitelman.

(1) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?
question=EFSA-Q-2009-00761
(4) EUVL L 10, 16.1.2004, s. 5.
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EFSAn antaman lausunnon perusteella soijaa MON
87701 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai
siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden aine
sosien ja rehun osalta ei näytä olevan tarpeen esittää
muita erityisiä merkitsemisvaatimuksia kuin ne, joista
säädetään asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1
kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa. Jotta kuitenkin var
mistetaan, että kyseisiä tuotteita käytetään tässä päätök
sessä säädetyn luvan rajoissa, lupahakemuksen kohteena
olevien, kyseessä olevaa muuntogeenistä organismia sisäl
tävien tai siitä koostuvien rehujen sekä muiden tuotteiden
kuin elintarvikkeiden ja rehujen merkintöjä olisi täyden
nettävä selkeällä maininnalla, että kyseisiä tuotteita ei saa
käyttää viljelyyn.
Muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkit
semisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettu
jen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä di
rektiivin 2001/18/EY muuttamisesta 22 päivänä syys
kuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1830/2003 (1) 4 artiklan 6 kohdassa
vahvistetaan muuntogeenisistä organismeista koostuvien
tai niitä sisältävien tuotteiden merkitsemisvaatimukset.
Mainitun asetuksen 4 artiklan 1–5 kohdassa säädetään
muuntogeenisistä organismeista koostuvien tai niitä sisäl
tävien tuotteiden jäljitettävyysvaatimuksista ja 5 artiklassa
muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvik
keiden ja rehujen jäljitettävyysvaatimuksista.

30.6.2012

heinäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EY) N:o 1946/2003 (3) 9 artiklan 1
kohdan ja 15 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.
(14)

Hakijaa on kuultu tässä päätöksessä säädetyistä toimen
piteistä.

(15)

Elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä
komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa aset
tamassa määräajassa. Täytäntöönpanosäädös katsottiin
tarpeelliseksi, ja puheenjohtaja toimitti täytäntöönpano
säädöksen luonnoksen muutoksenhakukomitean käsitel
täväksi. Muutoksenhakukomitea ei antanut lausuntoa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muuntogeeninen organismi ja yksilöllinen tunniste
Muuntogeeniselle soijalle MON 87701 × MON 89788 osoite
taan yksilöllinen tunniste MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 ase
tuksen (EY) N:o 65/2004 mukaisesti.
2 artikla
Lupa

(11)

Luvanhaltijan olisi toimitettava vuosittain raportit ympä
ristövaikutusten seurantasuunnitelmassa esitettyjen toi
mien täytäntöönpanosta ja tuloksista. Tulokset olisi esi
tettävä raportointilomakkeiden vahvistamisesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukai
sesti seurantatulosten ilmoittamiseksi muuntogeenisten
organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäris
töön, tuotteina tai tuotteissa niiden saattamiseksi markki
noille 13 päivänä lokakuuta 2009 tehdyn komission pää
töksen 2009/770/EY (2) mukaisesti. EFSAn lausunnon pe
rusteella ei ole tarpeen asettaa markkinoille saattamista
koskevia erityisiä ehtoja tai rajoituksia ja/tai käyttöä ja
käsittelyä koskevia erityisiä ehtoja tai rajoituksia, markki
noille saattamisen jälkeen toteutettavaa elintarvikkeiden ja
rehun käytön seurantaa koskevat vaatimukset mukaan
luettuina, eikä asettaa tiettyjen ekosysteemien tai ympäris
töjen ja/tai maantieteellisten alueiden suojelua koskevia
erityisiä ehtoja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 artiklan
5 kohdan e alakohdan ja 18 artiklan 5 kohdan e ala
kohdan mukaisesti.

(12)

Kaikki tuotteiden lupaa koskevat oleelliset tiedot olisi
kirjattava EU:n muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehu
jen rekisteriin asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti.

(13)

Tästä päätöksestä on ilmoitettava bioturvallisuuden tie
donvälitysjärjestelmän kautta biologista monimuotoi
suutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvalli
suuspöytäkirjan sopimuspuolille muuntogeenisten orga
nismien valtioiden rajat ylittävistä siirroista 15 päivänä

(1) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24.
(2) EUVL L 275, 21.10.2009, s. 9.

Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 4 artiklan 2 koh
taa ja 16 artiklan 2 kohtaa seuraaville tuotteille myönnetään
lupa tässä päätöksessä vahvistetuin edellytyksin:
a) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka sisältävät
soijaa MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, koostuvat siitä tai
on valmistettu siitä;
b) rehu, joka sisältää soijaa MON-877Ø1-2 × MON-89788-1,
koostuu siitä tai on valmistettu siitä;
c) muut tuotteet kuin elintarvikkeet ja rehut, jotka sisältävät
soijaa MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 tai koostuvat siitä,
samoihin käyttötarkoituksiin kuin mikä tahansa muu soija
viljelyä lukuun ottamatta.
3 artikla
Merkitseminen
1.
Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja
25 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1830/2003 4 ar
tiklan 6 kohdassa säädettyjä merkitsemisvaatimuksia sovelletta
essa ”organismin nimi” on ”soija”.
2.
Sanat ”ei viljelyyn” on mainittava 2 artiklan b ja c ala
kohdassa tarkoitettujen soijaa MON-877Ø1-2 × MON-89788-1
sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden merkinnöissä ja saa
teasiakirjoissa.
(3) EUVL L 287, 5.11.2003, s. 1.
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4 artikla

7 artikla

Ympäristövaikutusten seuranta

Voimassaolo

1.
Luvanhaltijan on varmistettava, että liitteessä olevassa h
kohdassa esitetty ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma on
käytössä ja että se pannaan täytäntöön.

Tätä päätöstä sovelletaan kymmenen vuoden ajan sen tiedoksi
antopäivästä.

2.
Luvanhaltijan on toimitettava komissiolle vuosittain rapor
tit seurantasuunnitelmassa esitettyjen toimien täytäntöönpanosta
ja tuloksista päätöksen 2009/770/EY mukaisesti.

8 artikla

5 artikla
Euroopan unionin rekisteri
Tämän päätöksen liitteessä esitetyt tiedot on kirjattava asetuksen
(EY) N:o 1829/2003 28 artiklassa säädettyyn EU:n muuntogee
nisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin.

Osoitus
Tämä päätös on osoitettu seuraavalle yritykselle: Monsanto
Europe SA, Avenue de Tervuren/Tervurenlaan 270–272, 1150
Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2012.

6 artikla
Luvanhaltija

Komission puolesta

Luvanhaltija on Monsanto Company, Yhdysvallat, jota edustaa
Monsanto Europe SA, Belgia.

John DALLI

Komission jäsen
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a) Hakija ja luvanhaltija
Nimi:

Monsanto Company

Osoite: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Amerikan yhdysvallat.
Edustaja: Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren/Tervurenlaan 270–272, 1150 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/
BELGIË.
b) Tuotteiden nimet ja määritelmät
1) elintarvikkeet ja elintarvikkeiden ainesosat, jotka sisältävät soijaa MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, koostuvat siitä
tai on valmistettu siitä;
2) rehu, joka sisältää soijaa MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, koostuu siitä tai on valmistettu siitä;
3) muut tuotteet kuin elintarvikkeet ja rehut, jotka sisältävät soijaa MON-877Ø1-2 × MON-89788-1 tai koostuvat
siitä, samoihin käyttötarkoituksiin kuin mikä tahansa muu soija viljelyä lukuun ottamatta.
Muuntogeeninen soija MON-877Ø1-2 × MON-89788-1, sellaisena kuin se on kuvattu hakemuksessa, on aikaansaatu
risteyttämällä muunnostapahtumia MON-877Ø1-2 ja MON-89788-1 sisältävät soijat ja ilmentää Cry1Ac-proteiinia,
joka antaa suojan tiettyjä perhostuholaisia vastaan, sekä CP4 EPSPS -proteiinia, jonka ansiosta soija kestää rikkakasvien
torjunta-aineena käytettävää glyfosaattia.
c) Merkitseminen
1) Asetuksen (EY) N:o 1829/2003 13 artiklan 1 kohdassa ja 25 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1830/2003
4 artiklan 6 kohdassa säädettyjä merkitsemistä koskevia erityisvaatimuksia sovellettaessa ”organismin nimi” on
”soija”.
2) Sanat ”ei viljelyyn” on mainittava tämän päätöksen 2 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitettujen soijaa MON-877Ø12 × MON-89788-1 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden merkinnöissä ja saateasiakirjoissa.
d) Havaitsemismenetelmä
— Tapahtumakohtainen reaaliaikainen PCR-tekniikkaan perustuva menetelmä soijan MON-877Ø1-2 × MON-89788-1
kvantifiointia varten.
— Validoija (validoitu siemenillä): asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 vahvistettu yhteisön vertailulaboratorio, julkaistu
osoitteessa http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm
— Vertailumateriaali: AOCS 0809-A ja 0906-A (soijalle MON87701) sekä AOCS 0906-B ja 906-A (soijalle
MON89788), saatavilla American Oil Chemists Societyn (AOCS) kautta osoitteessa http://www.aocs.org/tech/crm
e) Yksilöllinen tunniste
MON-877Ø1-2 × MON-89788-1
f) Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan liitteen II mu
kaisesti vaadittavat tiedot
Bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmä, kirjausnumero: ks. [täydennetään ilmoitettaessa].
g) Tuotteen markkinoille saattamista, käyttöä ja käsittelyä koskevat ehdot tai rajoitukset
Ei tarpeen.
h) Seurantasuunnitelma
Direktiivin 2001/18/EY liitteen VII mukainen ympäristövaikutusten seurantasuunnitelma.
[Linkki: internetissä julkaistu suunnitelma]
i) Markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset ihmisravinnoksi tarkoitettujen elintarvik
keiden käytön osalta
Ei tarpeen.
Huom. Linkkejä asiaa koskeviin asiakirjoihin on ehkä muutettava ajoittain. Kyseiset muutokset saatetaan yleisön tietoon
päivittämällä yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteri.
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TILAUSHINNAT 2012 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 200 euroa/vuosi

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

22 EU:n virallista kieltä

1 310 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

840 euroa/vuosi

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

22 EU:n virallista kieltä

100 euroa/vuosi

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

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

200 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 (Tiedonantoja ja ilmoituksia).
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 internetosoitteesta:
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
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