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II
(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 69/2013,
annettu 23 päivänä tammikuuta 2013,
tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi
yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 an
netun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 ar
tiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen kolmen kuukauden
ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvalti
oiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokitte
lusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole
tämän asetuksen säännösten mukaisia.

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tul
litariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston ase
tuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1
kohdan a alakohdan,

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodek
sikomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

(1)

(2)

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn
nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistami
seksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitet
tyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn
nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovel
letaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka pe
rustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön
taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja
jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden
kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimen
piteiden soveltamiseksi.

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän
asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esite
tyt tavarat luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarak
keesta 3 ilmenevin perustein.

(1) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

1 artikla
Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokitel
laan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2
CN-koodeihin.

2 artikla
Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja,
jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mu
kaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan
6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
(2) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä tammikuuta 2013.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen
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LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu
(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

1. Lieriönmuotoinen audio- ja videosignaalin
vastaanotto-, tallennus- tai toistolaite (ns. di
gitaalinen mediavastaanotin), jonka kokonais
mitat ovat noin 13 cm (halkaisija) × 19 cm
(korkeus).

8521 90 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1
ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien
8521 ja 8521 90 00 nimiketekstien mukaan.
Ottaen huomioon laitteen ominaisuudet, erityi
sesti sen kyky vastaanottaa, tallentaa ja toistaa
eri lähteistä tulevaa videosignaalia sekä kiintole
vyn koko, laitetta pidetään nimikkeen 8521 vi
deosignaalien tallennus- tai toistolaitteena.

Laitteessa on
— mikroprosessori

Sen vuoksi se on luokiteltava CN-koodiin
8521 90 00 videosignaalien tallennus- tai tois
tolaitteeksi.

— 500 GB:n kiintolevyasema
— aakkosnumeerinen näyttö
— infrapunavastaanotin kaukosäädintä var
ten.
Laitteessa on seuraavat liitännät:
— USB
— Ethernet
— HDMI, S-video, videon komposiitti- ja
komponenttilähtöliitännät
— optinen digitaalinen, koksiaalinen digitaa
linen ja analoginen audiolähtöliitäntä.
Siinä on myös ohjauspainikkeita ja kaukosää
din.
Laite pystyy ottamaan vastaan digitaalisessa
muodossa olevia audio- ja videosignaaleja ul
koisesta lähteestä (esim. reitittimestä, auto
maattisesta tietojenkäsittelykoneesta, digitaa
lisesta kamerasta, USB-muistista). Datan voi
tallentaa laitteen kiintolevylle. Data toistetaan
näytölle, televisioruudulle tai stereojärjestel
män kautta.
Laitteella ei saa yhteyttä internetiin.

2. Lieriönmuotoinen audio- ja videosignaalin
vastaanotto- tai toistolaite (ns. digitaalinen
mediavastaanotin), jonka kokonaismitat ovat
noin 13 cm (halkaisija) × 19 cm (korkeus).
Laitteessa on
— mikroprosessori
— infrapunavastaanotin kaukosäädintä var
ten
— aakkosnumeerinen näyttö.
Laitteessa on seuraavat liitännät:
— USB

8521 90 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1
yleisen tulkintasäännön, 2 yleisen tulkintasään
nön a alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön
sekä CN-koodien 8521 ja 8521 90 00 nimike
tekstien mukaan.
Koska laitteessa on kiintolevyä lukuun ottamatta
kaikki tarvittava elektroniikka nimikkeen 8521
videosignaalien tallennus- tai toistotoimintojen
suorittamiseksi, sillä on katsottava olevan 2 ylei
sen tulkintasäännön a alakohdan mukaiset ni
mikkeen 8521 täydellisen tai valmiin tuotteen
olennaiset ominaisuudet.
Sen vuoksi se on luokiteltava CN-koodiin
8521 90 00 epätäydelliseksi videosignaalien tal
lennus- tai toistolaitteeksi.
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(2)

(3)

8519 89 19

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1
ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien
8519, 8519 89 ja 8519 89 19 nimiketekstien
mukaisesti.

— Ethernet
— HDMI, S-video, videon komposiitti- ja
komponenttilähtöliitännät
— optinen digitaalinen, koksiaalinen digitaa
linen ja analoginen audiolähtöliitäntä
— paikka kiintolevylle.
Siinä on myös ohjauspainikkeita ja kaukosää
din.
Laite pystyy ottamaan vastaan digitaalisessa
muodossa olevia audio- ja videosignaaleja ul
koisesta lähteestä (esim. reitittimestä, auto
maattisesta tietojenkäsittelykoneesta, digitaa
lisesta kamerasta, USB-muistista). Datan voi
tallentaa laitteen kiintolevylle, joka asenne
taan paikoilleen tuonnin jälkeen. Data toiste
taan näytölle, televisioruudulle tai stereojär
jestelmän kautta.
Laitteella ei saa yhteyttä internetiin.
3. Audiosignaalien vastaanotto- tai käsittelylaite
(ns. digitaalinen äänen suoratoistolaite), jonka
kokonaismitat ovat noin 19 × 9 × 8 cm.
Laitteessa on
— mikroprosessori
— tyhjiöfluoresenssinäyttö, jonka resoluutio
on 320 × 32 harmaasävypikseliä
— näyttöruudulla näkyvä hälytystoiminnolla
varustettu kello
— infrapunavastaanotin kaukosäädintä var
ten.
Laitteessa on seuraavat liitännät:
— Ethernet
— langaton Ethernet
— optinen digitaalinen, koksiaalinen digitaa
linen ja analoginen audiolähtöliitäntä
— kuulokeliitäntä.
Sen mukana tulee kaukosäädin.
Laitetta voidaan käyttää joko itsenäisesti kyt
kettynä internetiin (ilman automaattista tieto
jenkäsittelykonetta) tai automaattisessa tieto
jenkäsittelykoneessa toimivan sovelluksen
kanssa.
Sillä voi toistaa automaattiseen tietojenkäsit
telykoneeseen tallennettuja audiotiedostoja
tai internetradiota.

Laitteella on ominaisuudet, joiden avulla se voi
vastaanottaa ja käsitellä ääntä, joka tulee joko
suoraan internetistä tai automaattisesta tietojen
käsittelykoneesta erilaisiin audiolaitteisiin.
Sen vuoksi laite on luokiteltava CN-koodiin
8519 89 19 kuuluvaksi muuksi äänen toistolait
teeksi, jossa ei ole samaan ulkokuoreen yhdis
tettyä äänen tallennuslaitetta.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 70/2013,
annettu 23 päivänä tammikuuta 2013,
tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(4)

On aiheellista säätää, että sitovien tariffitietojen haltija voi
yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 an
netun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 ar
tiklan 6 kohdan mukaisesti edelleen kolmen kuukauden
ajan käyttää sellaisia sitovia tariffitietoja, jotka jäsenvalti
oiden tulliviranomaiset ovat antaneet tavaroiden luokitte
lusta yhdistettyyn nimikkeistöön mutta jotka eivät ole
tämän asetuksen säännösten mukaisia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodek
sikomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tul
litariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston ase
tuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1
kohdan a alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn
nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistami
seksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitetyn
tavaran luokittelua koskevia säännöksiä.
Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn
nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt; näitä sääntöjä sovel
letaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka pe
rustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön
taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja
jotka vahvistetaan unionin erityissäännöksillä tavaroiden
kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimen
piteiden soveltamiseksi.
Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän
asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esi
tetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin sarak
keesta 3 ilmenevin perustein.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Liitteenä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara luokitel
laan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2
CN-koodiin.
2 artikla
Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamia sitovia tariffitietoja,
jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mu
kaisia, voidaan käyttää asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan
6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.
3 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 23 päivänä tammikuuta 2013.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Algirdas ŠEMETA

Komission jäsen

(1) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.
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LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu
(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

Tuotteen koostumus on seuraava (painoprosent
teina):

2207 20 00

— etyylialkoholi

90

— Etyyli-tert-butyylieetteri (ETBE)

10

Tuote kuljetetaan irtotavarana.

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1
yleisen tulkintasäännön, 3 yleisen tulkintasään
nön a alakohdan ja 6 yleisen tulkintasäännön
sekä CN-koodien 2207 ja 2207 20 00 nimike
tekstien mukaan.
Nimikkeessä 2207 annetaan tarkempi kuvaus
kuin nimikkeessä 3824, jossa kuvaus on ylei
sempi. Sen vuoksi luokittelu nimikkeeseen
3824 ei ole mahdollinen 3 yleisen tulkintasään
nön a alakohdan nojalla.
Tuote on etyylialkoholin ja ETBE:n yksinkertai
nen seos. Se ei ETBE-pitoisuutensa vuoksi kelpaa
nautittavaksi, mutta soveltuu kyllä tekniseen
käyttöön (ks. myös harmonoidun järjestelmän
selitykset, nimike 2207, neljäs kappale).
Sen vuoksi tuote on luokiteltava CN-koodiin
2207 20 00 denaturoituna etyylialkoholina.

26.1.2013
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 71/2013,
annettu 25 päivänä tammikuuta 2013,
asetuksen (EU) N:o 206/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Uruguayta koskevasta kohdasta
sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luettelossa, joista on sallittua tuoda
Euroopan unionin alueelle tuoretta lihaa, sekä kyseisen asetuksen oikaisemisesta jalostukseen tai
tuotantoon tuonnin jälkeen tarkoitettuja lammas- ja vuohieläimiä koskevan eläinlääkärintodistuksen
mallin osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

tilalta teurastamoon. Tämän säännön vuoksi monet pie
net tilat eivät voi tuottaa unionin markkinoita varten,
koska niiden eläimet kulkevat aina keräyskeskusten tai
eläinmarkkinoiden kautta ennen teurastusta.

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

Unionin maaliskuussa 2012 tekemässä tarkastuksessa
vahvistettiin, että Uruguayssa eläinten tunnistamiseen ja
niiden siirtojen rekisteröintiin käytössä oleva järjestelmä
mahdollistaa sen, että todistuksen myöntävä eläinlääkäri
voi todentaa eläinten aiemman olinpaikan. Järjestelmä
varmistaa näin ollen, että eläimet ovat olleet 40 päivää
yhdellä tilalla ennen kuljetusta teurastamoon. Uruguay
voi lisäksi taata, että nautaeläimiin, jotka on tarkoitettu
teurastettaviksi tuoreen luuttomaksi leikatun ja raakakyp
sennetyn naudanlihan viemiseksi unioniin, liittyviä eläin
ten terveyttä koskevia unionin tuontivaatimuksia nouda
tetaan, vaikka kyseiset eläimet kuljetettaisiinkin keräyskes
kusten ja/tai markkinoiden kautta ennen teurastusta –
tämän varmistaa järjestelmä, jossa kaikilla nautaeläimillä
on yksilöllinen tunniste niin, että ne voidaan jäljittää
takaisin alkuperäänsä asti.

(5)

Uruguay tarjoaa näin ollen riittävät takeet siitä, että kai
killa nautaeläimillä, joiden liha on tarkoitettu vietäväksi
unioniin, on sama terveydentila niiden kulkiessa Urugua
yssa keräyskeskuksen (markkinat mukaan luettuina)
kautta ennen teurastusta. Tämän vuoksi kyseistä maata
koskevaa kohtaa asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä
II olevan 1 osan luettelossa olisi muutettava.

(6)

Kahdessa asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I ole
vassa 2 osassa esitetyn todistusmallin ”OVI-X” osaan II
sisältyvässä alaviiteviittauksessa on virhe. Sen vuoksi ase
tusta (EU) N:o 206/2010 olisi muutettava, ja se olisi
oikaistava.

(7)

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

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista säännöistä tietty
jen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhtei
sön kautta kuljetuksen osalta, direktiivien 90/426/ETY ja
92/65/ETY muuttamisesta ja direktiivin 72/462/ETY kumoami
sesta 26 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktii
vin 2004/68/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan, 7 ar
tiklan e alakohdan ja 13 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten
tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle
tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä
16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin
2002/99/EY (2) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantovirkkeen ja
1 ja 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

Komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010 (3) vahviste
taan eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset tuota
essa unionin alueelle eläviä eläimiä tai tuoretta lihaa si
sältäviä tiettyjä lähetyksiä. Lisäksi siinä vahvistetaan luet
telot kolmansista maista ja alueista tai niiden osista, jotka
täyttävät tietyt vaatimukset ja joista lähetyksiä saa näin
ollen tuoda unionin alueelle.
Asetuksessa (EU) N:o 206/2010 sallitaan tuoreen luutto
maksi leikatun ja raakakypsennetyn naudanlihan tuonti
Uruguayn koko alueelta.
Uruguay on vapaa suu- ja sorkkataudista, mutta rokotuk
sia kuitenkin tehdään. Nautaeläinten yleinen terveysti
lanne on siellä tämän vuoksi erilainen kuin unionissa.
Näin ollen Uruguayn on sallittua viedä ainoastaan tuo
retta luuttomaksi leikattua ja raakakypsennettyä naudan
lihaa. Tuontivaatimusten mukaan nautaeläimet, jotka on
tarkoitettu teurastettaviksi tuoreen lihan unioniin suun
tautuvaa vientiä varten, on lähetettävä suoraan alkuperä

(1) EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321.
(2) EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.
(3) EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutossäännökset
Korvataan asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1
osan Uruguayta koskeva kohta seuraavasti:
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Kolmannen maan
ISO-koodi ja nimi

Aluekoodi

Kolmannen maan tai
alueen tai sen osan
kuvaus

1

2

3

”UY – Uruguay

UY-0

Koko maa

Eläinlääkärintodistus

26.1.2013

Erityisedel
lytykset

Päättymis
ajankoh
ta(2)

Alkamisajankohta(3)

7

8

Malli

SG

4

5

6

BOV

A ja J

1

OVI

A

1

EQU
1.11.2001”

2 artikla
Oikaisut
Oikaistaan asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä I olevassa 2 osassa todistusmallin ”OVI-X” osa II seuraa
vasti:
a) II.2.8 kohdassa virke:
”(1)joko [II.2.8.2.

ne on tarkoitettu tuotantoon ja ne ovat syntyneet ja niitä on yhtäjaksoisesti pidetty
tiloilla, joilla ei ole koskaan diagnosoitu scrapie-tapauksia;]”

korvataan seuraavasti:
”(2)joko [II.2.8.2.

ne on tarkoitettu tuotantoon ja ne ovat syntyneet ja niitä on yhtäjaksoisesti pidetty
tiloilla, joilla ei ole koskaan diagnosoitu scrapie-tapauksia;]”

b) II.2.9 kohdassa johdantovirke:
”ne lähetetään/lähetettiin(1) alkuperätilaltaan/-tiloiltaan kulkematta minkään markkinapaikan kautta”
korvataan seuraavasti:
”ne lähetetään/lähetettiin(2) alkuperätilaltaan/-tiloiltaan kulkematta minkään markkinapaikan kautta”
3 artikla
Voimaantulo
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 25 päivänä tammikuuta 2013.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

26.1.2013
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 72/2013,
annettu 25 päivänä tammikuuta 2013,
asetusten (EY) N:o 180/2008 ja (EY) N:o 737/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse siitä
ajanjaksosta, joksi tietyt laboratoriot nimetään EU:n vertailulaboratorioiksi
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(3)

Jotta varmistetaan määritys- ja diagnoositulosten korkea
laatu ja yhtenäisyys unionissa, on tärkeää, että muita
hevoseläinten tauteja kuin afrikkalaista hevosruttoa ja äy
riäisten tauteja varten nimetyt EU:n vertailulaboratoriot
jatkavat tehtäviensä hoitamista vielä toiset viisi vuotta.

(4)

Tämän vuoksi olisi jatkettava sitä ajanjaksoa, joksi kysei
set laboratoriot on nimetty EU:n vertailulaboratorioiksi.

(5)

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan olisi asetuksessa
(EY) N:o 737/2008 lueteltuihin laboratorioihin viitattava
ilmaisulla ”Euroopan unionin (EU) vertailulaboratoriot”
aiemman viittauksen ”yhteisön vertailulaboratoriot” ase
mesta.

(6)

Sen vuoksi olisi muutettava asetuksia (EY) N:o 180/2008
ja (EY) N:o 737/2008.

(7)

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 vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin
sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä
vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päi
vänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin
2006/88/EY (1) ja erityisesti sen 55 artiklan 1 kohdan,
ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elä
vien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtu
van tuonnin osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neu
voston direktiivin 2009/156/EY (2) ja erityisesti sen 19 artiklan
d alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Yhteisön vertailulaboratoriosta muita hevoseläinten tau
teja kuin afrikkalaista hevosruttoa varten ja Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004
liitteen VII muuttamisesta 28 päivänä helmikuuta 2008
annetulla komission asetuksella (EY) N:o 180/2008 (3)
komissio nimesi Ranskassa toimivan ANSESin ja sen
eläinten terveyttä ja hevoseläinten tauteja käsittelevät la
boratoriot EU:n vertailulaboratorioksi muita hevoseläin
ten tauteja kuin afrikkalaista hevosruttoa varten viiden
vuoden mittaiseksi ajanjaksoksi 1 päivästä heinäkuuta
2008 lähtien ja asetti sen toimet, tehtävät ja menettelyt
hevoseläinten infektiotautien taudinmäärityksestä jäsen
valtioissa vastaavien laboratorioiden kanssa käytävässä
yhteistyössä.
Yhteisön vertailulaboratorioiden nimeämisestä äyriäisten
tauteja, raivotautia ja nautojen tuberkuloosia varten, lisä
vastuualueiden ja -tehtävien vahvistamisesta raivotautia ja
nautojen tuberkuloosia tutkiville yhteisön vertailulabora
torioille sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk
sen (EY) N:o 882/2004 liitteen VII muuttamisesta 28 päi
vänä heinäkuuta 2008 annetulla komission asetuksella
(EY) N:o 737/2008 (4) komissio nimesi Yhdistyneessä ku
ningaskunnassa toimivan laboratorion Centre for Envi
ronment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Wey
mouth Laboratory EU:n vertailulaboratorioksi äyriäisten
tauteja varten viiden vuoden mittaiseksi ajanjaksoksi
1 päivästä heinäkuuta 2008 lähtien.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 180/2008 1 artiklan 1 kohdassa
päivämäärä ”30 päivän kesäkuuta 2013” päivämäärällä ”30 päi
vän kesäkuuta 2018”.

2 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 737/2008 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla
Nimetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva Centre for
Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Wey
mouth Laboratory EU:n vertailulaboratorioksi äyriäisten tau
teja varten 1 päivän heinäkuuta 2008 ja 30 päivän kesäkuuta
2018 väliseksi ajaksi.”

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

EUVL
EUVL
EUVL
EUVL

L
L
L
L

328, 24.11.2006, s. 14.
192, 23.7.2010, s. 1.
56, 29.2.2008, s. 4.
201, 30.7.2008, s. 29.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä 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 Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2013.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

26.1.2013

26.1.2013
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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013,
annettu 25 päivänä tammikuuta 2013,
vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteiden I ja V muuttamisesta
orgaanisia yhdisteitä koskevaan yleissopimukseen, jäljem
pänä ’Tukholman yleissopimus’, jonka yhteisö on hyväk
synyt neuvoston päätöksellä 2006/507/EY (6), ja säänte
lytoimet, jotka näiden kemikaalien osalta on toteutettu
pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin
79/117/ETY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta
2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 850/2004 (7) nojalla.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista
17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 689/2008 (1) ja erityisesti sen
22 artiklan 4 kohdan,

(4)

Asetoklooria, asulaamia, klooripikriiniä ja propargiittiä ei
ole hyväksytty tehoaineina asetuksen (EY) N:o
1107/2009 nojalla sillä seurauksella, että kyseisten ainei
den käyttö torjunta-aineissa on kielletty; tästä syystä
nämä aineet olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 689/2008
liitteessä I olevan 1 ja 2 osan kemikaaliluetteloihin. Toi
met asetokloorin, asulaamin, klooripikriinin ja propargii
tin lisäämiseksi liitteeseen I keskeytettiin, koska oli tehty
uusi hakemus kyseisten aineiden sisällyttämisestä kasvin
suojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun direk
tiivin 91/414/ETY (8) liitteeseen I, ja tämä hakemus oli
jätetty yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin
91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direk
tiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan
kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättö
mien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arvi
ointimenettelystä 17 päivänä tammikuuta 2008 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 33/2008 (9) 13 artiklan
nojalla. Tämän uuden hakemuksen jälkeen päätettiin uu
delleen, ettei asetoklooria, asulaamia, klooripikriiniä ja
propargiittiä hyväksytä tehoaineina asetuksen (EY) N:o
1107/2009 nojalla, sillä seurauksella, että asetokloorin,
asulaamin, klooripikriinin ja propargiitin käyttö torjun
ta-aineina on edelleen kielletty, minkä vuoksi ei ole
enää perusteita jättää lisäämättä näitä aineita liitteeseen
I. Tämän vuoksi asetokloori, asulaami, klooripikriini ja
propargiitti olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 689/2008
liitteessä I olevassa 1 ja 2 osassa oleviin kemikaaliluette
loihin.

(5)

Flufenoksuronia ei ole hyväksytty tehoaineena asetuksen
(EY) N:o 1107/2009 nojalla eikä sisällytetty tehoaineena
direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B tuotetyypin 18
osalta sillä seurauksella, että flufenoksuronin käyttöä tor
junta-aineissa on ankarasti rajoitettu; siksi flufenoksuroni
olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I
olevien 1 ja 2 osan kemikaaliluetteloihin, koska käytän
nöllisesti katsoen kaikki sen käyttö on kielletty, vaikka se
on sisällytetty direktiivin 98/8/EY liitteeseen I tuotetyypin
8 osalta, minkä vuoksi jäsenvaltiot voivat myöntää lupia
flufenoksuronin käytölle puunsuoja-aineissa erityisehdoin.

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 689/2008 pannaan täytäntöön kan
sainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia ke
mikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennak
kosuostumuksen menettelystä, jäljempänä ’PIC-menettely’,
tehty Rotterdamin yleissopimus, joka allekirjoitettiin
11 päivänä syyskuuta 1998 ja jonka yhteisö hyväksyi
neuvoston päätöksellä 2003/106/EY (2).

(2)

On aiheellista ottaa huomioon ne tiettyjen kemikaalien
osalta toteutetut sääntelytoimet, jotka perustuvat kasvin
suojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvos
ton direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoami
sesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annettuun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o
1107/2009 (3), biosidituotteiden markkinoille saattami
sesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annettuun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviin 98/8/EY (4) sekä
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenette
lyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviras
ton perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttami
sesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, ko
mission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktii
vin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY,
93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta
18 päivänä joulukuuta 2006 annettuun Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 (5).

(3)

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

Lisäksi olisi otettava huomioon tiettyjen kemikaalien
osalta tehdyt päätökset, jotka perustuvat Tukholmassa
22 päivänä toukokuuta 2001 allekirjoitettuun pysyviä
EUVL
EUVL
EUVL
EYVL
EUVL

L
L
L
L
L

204, 31.7.2008, s. 1.
63, 6.3.2003, s. 27.
309, 24.11.2009, s. 1.
123, 24.4.1998, s. 1.
396, 30.12.2006, s. 1.

(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

EUVL
EUVL
EYVL
EUVL

L
L
L
L

209, 31.7.2006, s. 1.
158, 30.4.2004, s. 7.
230, 19.8.1991, s. 1.
15, 18.1.2008, s. 5.
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Toimet flufenoksuronin lisäämiseksi liitteeseen I keskey
tettiin, koska oli tehty uusi hakemus aineen sisällyttämi
sestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, ja tämä hake
mus oli jätetty asetuksen (EY) N:o 33/2008 13 artiklan
mukaisesti. Tämän uuden hakemuksen jälkeen päätettiin
uudelleen, ettei flufenoksuronia hyväksytä tehoaineena
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla, sillä seurauksella,
että ei ole enää perusteita jättää lisäämättä flufenoksuro
nia liitteeseen I. Tämän vuoksi flufenoksuroni olisi lisät
tävä asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I olevassa 1
ja 2 osassa esitettyihin kemikaaliluetteloihin.

(6)

(7)

(8)

(9)

Naledia ei ole sisällytetty tehoaineena direktiivin
98/8/ETY liitteisiin I, I A tai I B eikä direktiivin
91/414/EY liitteeseen I sillä seurauksella, että naledin
käyttö torjunta-aineissa on kielletty; tästä syystä naledi
olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I
olevassa 1 ja 2 osassa esitettyihin kemikaaliluetteloihin.

2-naftyylioksietikkahappoa, difenyyliamiinia ja propaniilia
ei ole hyväksytty tehoaineina asetuksen (EY) N:o
1107/2009 nojalla sillä seurauksella, että 2-naftyylioksie
tikkahapon, difenyyliamiinin ja propaniilin käyttö torjun
ta-aineissa on kielletty; tästä syystä ne olisi lisättävä ase
tuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I olevassa 1 ja 2
osassa esitettyihin kemikaaliluetteloihin. Toimet 2-naftyy
lioksietikkahapon, difenyyliamiinin ja propaniilin lisää
miseksi liitteessä I olevaan 2 osaan keskeytettiin, koska
oli tehty uusi hakemus sisällyttämisestä direktiivin
91/414/ETY liitteeseen I, ja tämä hakemus oli jätetty
asetuksen (EY) N:o 33/2008 13 artiklan mukaisesti. Tä
män uuden hakemuksen jälkeen päätettiin uudelleen, et
tei 2-naftyylioksietikkahappoa, difenyyliamiinia ja propa
niilia sisällytetä tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liit
teeseen I, sillä seurauksella, että 2-naftyylioksietikkaha
pon, difenyyliamiinin ja propaniilin käyttö torjunta-ai
neena on edelleen kielletty; tästä syystä ei ole enää pe
rusteita jättää lisäämättä näitä aineita liitteessä I olevaan 2
osaan. Sen vuoksi 2-naftyylioksietikkahappo, difenyylia
miini ja propaniili olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o
689/2008 liitteessä I olevan 2 osassa esitettyyn kemikaa
liluetteloon.

Rotterdamin yleissopimuksen sopimuspuolten konfe
renssi päätti kesäkuussa 2011 pitämässään viidennessä
kokouksessa sisällyttää alakloorin, aldikarbin ja endosul
faanin mainitun yleissopimuksen liitteeseen III sillä seu
rauksella, että alaklooriin, aldikarbiin ja endosulfaaniin
sovelletaan mainitussa yleissopimuksessa määrättyä PICmenettelyä; alakloori, aldikarbi ja endosulfaani olisi siksi
poistettava asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I ole
vassa 2 osassa esitetystä kemikaaliluettelosta ja lisättävä
kyseisessä liitteessä olevassa 3 osassa esitettyyn kemikaa
liluetteloon.

Diklorvossia ei ole sisällytetty tehoaineena direktiivin
98/8/ETY liitteisiin I, I A tai I B eikä direktiivin

26.1.2013

91/414/EY liitteeseen I sillä seurauksella, että diklorvossin
käyttö torjunta-aineena on kielletty. Koska diklorvossi on
jo sisällytetty asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I
olevassa 1 ja 2 osassa esitettyihin kemikaaliluetteloihin,
nämä kohdat olisi muutettava vastaamaan uusinta lain
säädännön kehitystä.

(10)

Bifentriini ja metaami on hyväksytty tehoaineina asetuk
sen (EY) N:o 1107/2009 nojalla sillä seurauksella, että
bifentriinin ja metaamin käyttö tehoaineena ei ole enää
kielletty. Näin ollen bifentriini ja metaami olisi poistet
tava asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä I olevasta 1
osasta.

(11)

Syanamidi olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 689/2008
liitteessä I olevasta 2 osasta, koska on toimitettu näyttöä
siitä, että kielto alaryhmässä ”kasvinsuojeluaineiden ryh
mään kuuluva torjunta-aine” ei merkitse aineen käytön
ankaraa rajoittamista ryhmässä ”torjunta-aine”, koska sya
namidia käytetään laajalti biosidinä. Syanamidi on tunnis
tettu ja ilmoitettu arviointia varten direktiivin 98/8/EY
nojalla. Siten jäsenvaltiot voivat edelleenkin myöntää lu
pia syanamidia sisältäville biosidituotteille kansallisen
lainsäädännön mukaisesti, kunnes asiasta tehdään päätös
mainitun direktiivin nojalla.

(12)

Asetuksella (EY) N:o 850/2004, sellaisena kuin se on
muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 519/2012 (1),
pannaan täytäntöön Tukholman yleissopimuksen nojalla
annettu päätös luetteloida endosulfaani Tukholman yleis
sopimuksen liitteessä A olevaan 1 osaan lisäämällä ehdo
sulfaani asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteessä I olevaan
A osaan. Kyseinen kemikaali olisi siksi lisättävä asetuksen
(EY) N:o 689/2008 liitteessä V olevaan 1 osaan.

(13)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 689/2008 olisi muutettava.

(14)

Jotta teollisuudelle jäisi riittävästi aikaa toteuttaa tämän
asetuksen noudattamiseksi tarvittavat toimet ja jotta jä
senvaltioille jäisi riittävästi aikaa toteuttaa tämän asetuk
sen täytäntöönpanon edellyttämät toimet, tämän asetuk
sen soveltamista olisi lykättävä.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

(1) EUVL L 159, 20.6.2012, s. 1.

26.1.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

L 26/13

2) Muutetaan liite V tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.
2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 689/2008 seuraavasti:

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

1) Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2013.

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

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2013.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE I
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 689/2008 liite I seuraavasti:
1) Muutetaan 1 osa seuraavasti:
a) Lisätään seuraavat kohdat:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Alaryhmä
(*)

Käytön
rajoitukset
(**)

”Asetokloori +

34256-82-1

251-899-3

2924 29 98

p(1)

b

Asulaami +

3337-71-1
2302-17-2

222-077-1
218-953-8

2935 00 90

p(1)

b

Kloropikriini +

76-06-2

200-930-9

2904 90 40

p(1)

b

Flufenoksuroni +

101463-69-8

417-680-3

2924 29 98

p(1)-p(2)

b-sr

Naledi +

300-76-5

206-098-3

2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b

Propargiitti +

2312-35-8

219-006-1

2920 90 85

p(1)

b”

CN-koodi

Alaryhmä
(*)

Käytön
rajoitukset
(**)

Maat, jotka eivät
vaadi ilmoitusta

b) Korvataan alaklooria ja aldikarbia koskevat kohdat seuraavasti:

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

”Alakloori #

15972-60-8

240-110-8

2924 29 98

p(1)

b

Aldikarbi #

116-06-3

204-123-2

2930 90 99

p(1)-p(2)

b-b”

CN-koodi

Alaryhmä
(*)

Käytön
rajoitukset
(**)

2919 90 00

p(1)-p(2)

b-b”

CN-koodi

Alaryhmä
(*)

Käytön
rajoitukset
(**)

2920 90 85

p(1)-p(2)

b-b”

Maat, jotka eivät
vaadi ilmoitusta

c) Korvataan diklorvossia koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

”Diklorvossi +

CAS-nro

62-73-7

Einecs-nro

200-547-7

Maat, jotka eivät
vaadi ilmoitusta

d) Korvataan endosulfaania koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

”Endosulfaani #

CAS-nro

115-29-7

e) Poistetaan bifentriiniä koskeva kohta.
f) Poistetaan metaamia koskeva kohta.

Einecs-nro

204-079-4

Maat, jotka eivät
vaadi ilmoitusta

26.1.2013
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2) Muutetaan 2 osa seuraavasti:
a) Lisätään seuraavat kohdat:

Kemikaali

CAS-numero

Einecs-nro

CN-koodi

Ryhmä
(*)

Käytön rajoitukset
(**)

”2-naftyylioksietikkahappo

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p

b

Asetokloori

34256-82-1

251-899-3

2924 29 98

p

b

Asulaami

3337-71-1
2302-17-2

222-077-1
218-953-8

2935 00 90

p

b

Kloropikriini

76-06-2

200-930-9

2904 90 40

p

b

Difenyylilamiini

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p

b

Flufenoksuroni

101463-69-8

417-680-3

2924 29 98

p

sr

Naledi

300-76-5

206-098-3

2919 90 00

p

b

Propaniili

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p

b

Propargiitti

2312-35-8

219-006-1

2920 90 85

p

b”

CN-koodi

Ryhmä
(*)

Käytön rajoitukset
(**)

2919 90 00

p

b”

b) Korvataan diklorvossia koskeva kohta seuraavasti:

Kemikaali

”Diklorvossi

CAS-numero

62-73-7

Einecs-nro

200-547-7

c) Poistetaan alaklooria koskeva kohta.
d) Poistetaan aldikarbia koskeva kohta.
e) Poistetaan syanamidia koskeva kohta.
f) Poistetaan ehdosulfaania koskeva kohta.
3) Lisätään 3 osaan seuraavat kohdat:

Kemikaali

Kemikaaliin
liittyvä(t)
CAS-numero(t)

HS-koodi
Puhdas aine

HS-koodi
Seokset, ainetta sisältävät
valmisteet

Luokka

”Alakloori

15972-60-8

2924.29

3808.93

Torjunta-aine

Aldikarbi

116-06-3

2930.90

3808.91

Torjunta-aine

Endosulfaani

115-29-7

2920.90

3808.91

Torjunta-aine”
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LIITE II
Lisätään asetuksen (EY) N:o 689/2008 liitteessä V olevaan 1 osaan seuraava kohta:
Vientikiellon alais(t)en kemikaali(e)n ja esi
ne(id)en kuvaus

Merkitykselliset lisätiedot (esim. kemikaalin nimi, EC-nro, CAS-nro jne.)

”Endosulfaani

EY-nro 204-079-4
CAS-nro 115-29-7
CN-koodi 2920 90 85”
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 74/2013,
annettu 25 päivänä tammikuuta 2013,
asetuksen

(EU)

N:o

1125/2010

muuttamisesta Saksan,
interventiokeskusten osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Viljan interventiokeskuksista ja asetuksen (EY) N:o
1173/2009 muuttamisesta 3 päivänä joulukuuta 2010
annetun komission asetuksen (EU) N:o 1125/2010 (2)
liitteessä nimetään viljan interventiokeskukset.
Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuottei
den julkisten interventio-ostojen ja -myyntien osalta
11 päivänä joulukuuta 2009 annetun komission asetuk
sen (EU) N:o 1272/2009 (3) 55 artiklan 1 kohdan mu
kaisesti Saksa, Espanja ja Slovakia ovat toimittaneet ko
missiolle viljan interventiokeskustensa muutetun luettelon

ja

Slovakian

viljan

ja luettelon kyseisiin keskuksiin liittyvistä hyväksytyistä
varastointipaikoista, jotka täyttävät unionin lainsäädän
nön vähimmäisedellytykset (4).

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 41 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

Espanjan

(3)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1125/2010 olisi muutetta
va, ja internetissä olisi julkaistava interventiokeskuksiin
liittyvien varastointipaikkojen luettelo sekä kaikki toimi
joiden, joita julkinen interventio koskee, tarvitsemat tie
dot.

(4)

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

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1125/2010 liite tämän asetuksen
liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

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

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2013.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 318, 4.12.2010, s. 10.
(3) EUVL L 349, 29.12.2009, s. 1.

(4) Interventiokeskusten varastointipaikkojen osoitteet löytyvät Euroo
pan komission EUROPA-verkkosivustolta http://ec.europa.eu/
agriculture/cereals/legislation/index_en.htm

FI

L 26/18

Euroopan unionin virallinen lehti

26.1.2013

LIITE
Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1125/2010 liite seuraavasti:
1) Korvataan jakso ”SAKSA” seuraavasti:
”SAKSA
Aschersleben

Güstrow

Neustadt

Augsburg

Hamburg

Nienburg

Bad Gandersheim

Hameln

Northeim

Bad Oldesloe

Herzberg

Pollhagen

Beverungen

Hildesheim

Querfurt

Brandenburg

Holzminden

Regensburg

Bremen

Itzehoe

Rethem/Aller

Bülstringen

Kappeln

Riesa

Buttstädt

Karstädt

Rosdorf

Dessau-Roßlau

Kiel

Rostock

Drebkau

Klötze

Schwerin

Ebeleben

Krefeld

Tangermünde

Eilenburg

Kyritz

Trebsen

Emden

Lübeck

Uelzen

Flensburg

Ludwigshafen

Wismar

Gransee

Magdeburg

Witzenhausen”

Großschirma

Malchin

2) Korvataan jakso ”ESPANJA” seuraavasti:
”ESPANJA
Andalucia
Aragon
Castilla y Leon
Castilla La Mancha
Extremadura
Navarra”
3) Korvataan jakso ”SLOVAKIA” seuraavasti:
”SLOVAKIA
Bratislava
Trnava
Dunajská Streda
Nitra
Dvory nad Žitavou
Bánovce nad Bebravou
Martin
Veľký Krtíš
Rimavská Sobota
Šurany
Košice”
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 75/2013,
annettu 25 päivänä tammikuuta 2013,
asetuksesta (EY) N:o 951/2006 poikkeamisesta edustavien hintojen ja lisätuontitullien tiettyihin
sokerialan tuotteisiin soveltamisen osalta ja sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja
lisätuontitullien
vahvistamisesta
markkinointivuodeksi
2012/2013
annetun
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 892/2012 kumoamisesta
lisätulleja. Kun otetaan huomioon maailman ja unionin
sokerimarkkinoiden perustekijät, kyseinen tilanne ei to
dennäköisesti tule muuttumaan merkittävästi seuraavien
kahden markkinointivuoden aikana, toisin sanoen unio
nin kiintiöjärjestelmän loppuun mennessä. Komissio seu
raa sokerimarkkinoiden tilannetta jatkuvasti ja toteuttaa
tarvittaessa aiheellisia toimenpiteitä.

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 143 artiklan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

(4)

Niin kauan kuin lisätulleja määrätä, ei ole tarpeen vah
vistaa niiden laskemiseksi käytettäviä edustavia hintoja.

(5)

Sen vuoksi on aiheellista poiketa asetuksen (EY) N:o
951/2006 36 artiklan soveltamisesta markkinointivuoden
2014/2015 loppuun asti.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 892/2012
olisi kumottava.

(7)

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomi
tea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asetta
massa määräajassa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien
edustavien hintojen sekä niiden tuonnissa sovellettavien
lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2012/2013 vah
vistetaan komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o
892/2012 (2).

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 141 artiklan 2 kohdassa
säädetään, että lisätuontitulleja ei määrätä, jos tuonti ei
todennäköisesti häiritse yhteisön markkinoita tai jos vai
kutukset ovat epäsuhteessa asetettuun tavoitteeseen.

Unionin sokerimarkkinoiden hinnat ovat jo pitkään olleet
huomattavasti korkeampia kuin viitehinta, eikä sokerin
maailmanmarkkinahinnan ennakoida nykyisen markkina
ennusteen perusteella laskevan sellaiselle tasolle, että so
kerin tuonti häiritsisi EU:n sokerimarkkinoita, vaikkei li
sätulleja määrättäisikään, kun otetaan huomioon voi
massa oleva tuontitulli. Koska maailmanmarkkinahinnat
ovat nyt melko korkealla, neuvoston asetuksen (EY) N:o
318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokeri
alan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (3) 36 artiklan 1
kohdan soveltamisalaan kuuluvien sokerituotteiden tuonti
ei todennäköisesti aiheuta häiriöitä unionin markkinoilla,
ja sen vuoksi kyseiselle tuonnille ei ole tarvetta määrätä

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 263, 28.9.2012, s. 37.
(3) EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa
säädetään, lisätuontitulleja ei sovelleta mainitussa artiklassa tar
koitettuihin tuotteisiin 30 päivään syyskuuta 2015 asti.

2 artikla
Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 892/2012. Sitä sovel
letaan kuitenkin ennen tämän asetuksen voimaantuloa määrät
tyihin lisätulleihin.

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana 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 Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2013.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

26.1.2013
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 76/2013,
annettu 25 päivänä tammikuuta 2013,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtu
van tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä
XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoil
le.

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),

(2)

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

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 25 päivänä tammikuuta 2013.
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

MA
TN
TR
ZZ

64,0
75,6
111,8
83,8

0707 00 05

MA
TR
ZZ

158,2
150,0
154,1

0709 91 00

EG
ZZ

119,3
119,3

0709 93 10

MA
TR
ZZ

83,6
165,0
124,3

0805 10 20

EG
MA
TN
TR
ZA
ZZ

56,7
58,9
60,7
63,6
46,1
57,2

0805 20 10

MA
ZZ

89,7
89,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

IL
KR
MA
TR
ZZ

103,1
138,1
158,2
79,1
119,6

0805 50 10

EG
TR
ZZ

87,0
73,7
80,4

0808 10 80

BR
CN
MK
US
ZZ

86,6
101,1
38,5
176,4
100,7

0808 30 90

CN
US
ZZ

51,8
138,2
95,0

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 77/2013,
annettu 25 päivänä tammikuuta 2013,
riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011
avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti tammikuun 2013 osakaudella
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(4)

Ilmoituksista käy myös ilmi, että täytäntöönpanoasetuk
sen (EU) N:o 1273/2011 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti
tammikuun 2013 ensimmäisten 10 työpäivän aikana
kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127 –
09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152,
jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on pienempi
kuin käytettävissä oleva määrä.

(5)

Olisi myös vahvistettava seuraavalla osakaudella kiintiöis
sä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4112 – 09.4116 –
09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4127 – 09.4128 –
09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 –
09.4154 – 09.4166, käytettävissä oleva kokonaismäärä
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 5 artiklan
ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

(6)

Tuontitodistusten myöntämismenettelyn tehokkaan hal
linnoinnin varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava
voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

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),

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

ottaa huomioon riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tietty
jen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 7 päivänä
joulukuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen
(EU) N:o 1273/2011 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan ensimmäisen
alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 avataan
eräitä riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitariffikiin
tiöitä, jotka on jaettu alkuperämaittain ja useaan osakau
teen mainitun täytäntöönpanoasetuksen liitteen I mukai
sesti, ja vahvistetaan niiden hallinnointitapa.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan
1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa säädettyjen kiintiöiden
ensimmäinen osakausi on tammikuu.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 8 artiklan
a alakohdan mukaisesti tehtyjen ilmoitusten perusteella
mainitun täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 1 kohdan
mukaisesti tammikuun 2013 ensimmäisten 10 työpäivän
aikana kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4153
– 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118
– 09.4119 – 09.4166, jätetyt hakemukset koskevat mää
rää, joka on suurempi kuin käytettävissä oleva määrä. Sen
vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia
voidaan myöntää, ja vahvistettava kyseisissä kiintiöissä
haettuun määrään sovellettava jakokerroin.

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.
(3) EUVL L 325, 8.12.2011, s. 6.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1273/2011 tarkoi
tettuihin kiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.4153 –
09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 –
09.4119 – 09.4166, kuuluvaa riisiä varten tammikuun 2013
ensimmäisten 10 työpäivän aikana jätettyjen tuontitodistushake
musten perusteella myönnetään todistuksia siten, että haettuun
määrään sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettua ja
kokerrointa.

2.
Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1273/2011 tarkoite
tuissa kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4112 –
09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4127 –
09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 –
09.4153 – 09.4154 – 09.4166, seuraavalla osakaudella käytet
tävissä oleva kokonaismäärä vahvistetaan tämän asetuksen liit
teessä.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2013.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

26.1.2013
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LIITE
Tammikuun 2013 osakaudella jaettavat määrät ja seuraavalla osakaudella käytettävissä olevat määrät
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 mukaisesti
a) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty CN-koodin 1006 30
kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö:

Järjestysnumero

Tammikuun 2013 osa
kauden jakokerroin
(%)

Huhtikuun 2013 osakaudella
käytettävissä oleva kokonais
määrä
(kg)

Yhdysvallat

09.4127

— (1 )

23 039 000

Thaimaa

09.4128

— (1 )

9 702 162

Australia

09.4129

— (2 )

1 019 000

Muut alkuperät

09.4130

— (2 )

1 805 000

Alkuperä

(1) Haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät: kaikki hakemukset voidaan näin ollen hyväksyä.
(2) Tälle osakaudelle ei ole käytettävissä olevia määriä.

b) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu CN-koodin 1006 20
esikuoritun riisin kiintiö

Alkuperä

Kaikki maat

Järjestysnumero

Tammikuun 2013 osa
kauden jakokerroin
(%)

Heinäkuun 2013 osakaudella
käytettävissä oleva kokonais
määrä
(kg)

09.4148

— (1 )

1 469 000

(1) Haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät: kaikki hakemukset voidaan näin ollen hyväksyä.

c) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu CN-koodin 1006 40 00
rikotun riisin kiintiö

Järjestysnumero

Tammikuun 2013 osa
kauden jakokerroin
(%)

Heinäkuun 2013 osakaudella
käytettävissä oleva kokonais
määrä
(kg)

Thaimaa

09.4149

— (1 )

51 571 716

Australia

09.4150

— (2 )

16 000 000

Guyana

09.4152

— (2 )

11 000 000

Yhdysvallat

09.4153

39,130434 %

4 500 001

Muut alkuperät

09.4154

1,265822 %

6 000 008

Alkuperä

(1) Haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät: kaikki hakemukset voidaan näin ollen hyväksyä.
(2) Tällä osakaudella ei sovelleta jakokerrointa: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.

FI

L 26/26

Euroopan unionin virallinen lehti

26.1.2013

d) Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetty CN-koodin 1006 30
kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö

Järjestysnumero

Tammikuun 2013 osa
kauden jakokerroin
(%)

Heinäkuun 2013 osakaudella
käytettävissä oleva kokonais
määrä
(kg)

Thaimaa

09.4112

1,018434 %

0

Yhdysvallat

09.4116

1,779798 %

0

Intia

09.4117

0,850983 %

0

Pakistan

09.4118

0,919793 %

0

Muut alkuperät

09.4119

0,881843 %

0

Kaikki maat

09.4166

0,772365 %

17 011 010

Alkuperä
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DIREKTIIVIT
NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/1/EU,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2012,
direktiivin 93/109/EY muuttamisesta niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa mutta
eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa vaalikelpoisuutta koskevien
yksityiskohtaisten sääntöjen osalta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(4)

Asianomaisilla kansalaisilla on ollut vaikeuksia saada sel
ville, millä viranomaisella on valtuudet antaa kyseinen
todistus, ja saada todistusta ajoissa; nämä vaikeudet estä
vät vaalikelpoisia henkilöitä käyttämästä oikeuttaan aset
tua ehdokkaaksi ja vaikuttavat osaltaan siihen, että harva
unionin kansalainen asettuu ehdokkaaksi Euroopan par
lamentin vaaleissa asuinvaltiossaan.

(5)

Tämän vuoksi mainituille kansalaisille asetettu vaatimus
esittää kyseinen todistus olisi kumottava, ja se olisi kor
vattava lausunnolla, että hän ei ole menettänyt vaalikel
poisuuttaan Euroopan parlamentin vaaleissa; tämä lau
sunto olisi sisällytettävä siihen muodolliseen ilmoituk
seen, joka näiden kansalaisten on esitettävä ehdokkaaksi
asettumistaan koskevan ilmoituksen yhteydessä.

(6)

Asuinjäsenvaltio olisi velvoitettava toimittamaan muodol
liset ilmoitukset kotijäsenvaltiolle, jotta voidaan varmen
taa, oliko unionin kansalainen menettänyt vaalikelpoisuu
tensa Euroopan parlamentin vaaleissa kotijäsenvaltiossa.
Ilmoituksen saatuaan kotijäsenvaltion olisi toimitettava
asuinjäsenvaltiolle asiaa koskevat tiedot sellaisessa mää
räajassa, joka mahdollistaa ehdokkaan vaalikelpoisuuden
arvioimisen asianmukaisesti.

(7)

Vaalikelpoisuutta asuinjäsenvaltiossa ei tulisi evätä sillä
perusteella, että kotijäsenvaltio ei ole toimittanut tietoja
ajoissa. Siinä tapauksessa, että asianomaiset tiedot toimi
tetaan myöhemmässä vaiheessa, asuinjäsenvaltion tulisi
asianmukaisin toimenpitein kansallisessa lainsäädännössä
säädettyjen menettelyjen mukaisesti varmistaa, että unio
nin kansalaisia, jotka eivät ole vaalikelpoisia kotijäsenval
tiossaan ja jotka on merkitty vaaliluetteloon tai jotka on
jo valittu, estetään tulemasta valituksi tai toimimasta
heille annetussa tehtävässä.

(8)

Koska toisen jäsenvaltion kansalaisen vaalikelpoisuuden
toteamismenettelyyn sisältyy jäsenvaltiossa väistämättä
enemmän toimia kuin vastaavaan oman maan kansalaista
koskevaan menettelyyn, jäsenvaltioilla olisi oltava mah
dollisuus asettaa eri määräaika sellaisten unionin kansa
laisten, jotka eivät ole kyseisen valtion kansalaisia, ehdok
kaaksi asettumista varten kuin omille kansalaisilleen.
Määräaikojen poikkeama olisi rajoitettava siihen, mikä
on välttämätöntä ja oikeasuhteista, jotta kotijäsenvaltion
toimittamat tiedot voidaan ottaa ajoissa huomioon ja
ehdokkaaksi asettumista koskeva ilmoitus tarvittaessa hy
lätä ennen ehdokkaiden nimeämistä. Tällaisen erillisen

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 22 artiklan 2 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),
noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Unionin jokaisen kansalaisen äänioikeus ja vaalikelpoi
suus Euroopan parlamentin vaaleissa siinä jäsenvaltiossa,
jossa hän asuu, tunnustetaan Euroopan unionin toimin
nasta tehdyn sopimuksen 20 artiklan 2 kohdan b ala
kohdassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 39 artik
lan 1 kohdassa. Niille unionin kansalaisille, jotka asuvat
jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan
parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikel
poisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 6 päi
vänä joulukuuta 1993 annetussa neuvoston direktiivissä
93/109/EY (2) säädetään tämän oikeuden käyttöä koske
vista säännöistä.

(2)

Komissio on 12 päivänä joulukuuta 2006 ja 27 päivänä
lokakuuta 2010 antanut kertomukset direktiivin
93/109/EY soveltamisesta vuoden 2004 vaaleissa ja vuo
den 2009 vaaleissa; kertomuksesta käy ilmi, että tiettyjä
direktiivin 93/109/EY säännöksiä olisi muutettava.

(3)

Direktiivissä 93/109/EY säädetään, että unionin kansalai
nen, joka on menettänyt vaalikelpoisuutensa joko asuin
jäsenvaltion tai kotijäsenvaltion lain nojalla, ei saa käyttää
tätä oikeutta asuinvaltiossa Euroopan parlamentin vaaleis
sa. Tämän vuoksi direktiivissä 93/109/EY edellytetään,
että unionin kansalaisen on muussa jäsenvaltiossa kuin
kotijäsenvaltiossaan ehdokkaaksi asettumistaan koskevan
ilmoituksen jättämisen yhteydessä myös esitettävä kotijä
senvaltionsa toimivaltaisten hallintoviranomaisten antama
todistus siitä, että kyseinen henkilö ei ole menettänyt
vaalikelpoisuuttaan kotijäsenvaltiossaan tai että näillä ei
ole tietoa kyseisen oikeuden menettämisestä.

(1) Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmat, annettu 26. syys
kuuta 2007 (EUVL C 219 E, 28.8.2008, s. 193) ja 20. marraskuuta
2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) EYVL L 329, 30.12.1993, s. 34.
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määräajan asettaminen ei saisi vaikuttaa niitä muille jä
senvaltioille vahvistettuja velvoitteita koskeviin määräai
koihin, jotka liittyvät tietojen toimittamiseen direktiivin
93/109/EY mukaisesti.
Kansallisten viranomaisten keskinäisen viestinnän helpot
tamiseksi jäsenvaltioiden olisi nimettävä yksi yhteyspiste,
jonka tehtävänä on kyseisiä ehdokkaita koskevien tietojen
toimittaminen.

(9)

(10)

(11)

(12)

Jotta sekä koti- että asuinjäsenvaltionsa listoille merkityt
ehdokkaat voidaan tunnistaa tehokkaammin, ehdokkaaksi
asuinjäsenvaltiossa ilmoittautuvilta unionin kansalaisilta
vaadittavien tietojen luetteloa olisi täydennettävä kyseis
ten kansalaisten syntymäajalla ja -paikalla sekä viimeisellä
kotijäsenvaltiossa käytössä olleella osoitteella.
Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syys
kuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhtei
sen poliittisen lausuman mukaisesti sitoutuneet perustel
luissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä,
jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista
lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, josta käy
ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi
saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien
suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten
asiakirjojen toimittamista perusteltuna.
Direktiivi 93/109/EY olisi näin ollen muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

26.1.2013

tavissa olevat olennaiset tiedot on toimitettava jollakin
asianmukaisella tavalla 5 työpäivän kuluessa ilmoituksen
saamisesta tai mahdollisuuksien mukaan lyhyemmässä
ajassa, jos asuinvaltio sitä pyytää. Kyseeseen tulevat ai
noastaan tiedot, jotka ovat ehdottoman tarpeellisia tämän
artiklan täytäntöönpanon kannalta, ja tietoja voidaan
käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen.
Jos asuinvaltio ei saa tietoja, ehdokas on hyväksyttävä
siitä huolimatta.
4.
Jos toimitetut tiedot mitätöivät ilmoituksessa olevat
tiedot, asuinvaltion on siitä riippumatta, saako se tiedot
määräaikaan mennessä vai myöhemmin, toteutettava kan
sallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tarvittavat toimet es
tääkseen asianomaista henkilöä asettumasta ehdokkaaksi
tai, jos tämä ei ole mahdollista, estääkseen häntä joko
tulemasta valituksi tai toimimasta hänelle annetussa teh
tävässä.
5.
Jäsenvaltiot nimeävät yhden yhteyspisteen, jonka
tehtävänä on ottaa vastaan ja toimittaa 3 kohdan sovel
tamisen edellyttämiä tietoja. Niiden on ilmoitettava ko
missiolle yhteyspisteen nimi ja yhteystiedot sekä kaikki
yhteyspisteitä koskevat päivitetyt tiedot tai muutokset.
Komissio pitää yhteyspisteistä luetteloa ja antaa sen jäsen
valtioiden käyttöön.”
2) Muutetaan 10 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

1 artikla
Muutetaan direktiivi 93/109/EY seuraavasti:
1) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Unionin kansalainen, joka asuu jäsenvaltiossa
mutta ei ole sen kansalainen ja joka yksittäisellä oikeudel
lisella tai hallinnollisella päätöksellä, edellyttäen että jäl
kimmäiseen voidaan hakea muutosta, on menettänyt vaa
likelpoisuutensa joko asuin- tai kotivaltionsa lain nojalla,
ei saa asettua ehdokkaaksi asuinvaltion Euroopan parla
mentin vaaleissa.”
b) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Asuinvaltion on tarkistettava, että unionin kansa
laiset, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa asettua ehdok
kaaksi asuinvaltiossa, eivät ole menettäneet vaalikelpoi
suuttaan kotivaltiossa yksittäisellä oikeudellisella tai hal
linnollisella päätöksellä, edellyttäen että jälkimmäiseen
voidaan hakea muutosta.”
c) Lisätään kohdat seuraavasti:
”3.
Tämän artiklan 2 kohtaa sovellettaessa asuinvaltion
on annettava kotivaltiolle tieto 10 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetusta ilmoituksesta. Tätä varten kotivaltiolta saa

”a) hänen kansalaisuutensa, syntymäaikansa ja -paikkansa,
viimeinen osoitteensa kotijäsenvaltiossa ja osoitteensa
asuinjäsenvaltion vaalialueella;”
b) Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”d) että hän ei ole menettänyt vaalikelpoisuutta kotijäsen
valtiossaan yksittäisellä oikeudellisella tai hallinnolli
sella päätöksellä, edellyttäen että jälkimmäiseen voi
daan hakea muutosta.”
c) Kumotaan 2 kohta.
2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset mää
räykset voimaan 28 päivään tammikuuta 2014 mennessä. Nii
den on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
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.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoite
tuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
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3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2012.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
E. FLOURENTZOU
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2012,
unionin Portugalille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/344/EU
muuttamisesta
(2013/64/EU)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

set tarkastelevat yhä, voidaanko lentokentän käyttöoike
ussopimuksen (ANA) myyntiä, jonka vaikutus on arviolta
0,7 prosenttia suhteessa BKT:hen, pitää alijäämää supista
vana toimena.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin pe
rustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2010 annetun neuvoston
asetuksen (EU) N:o 407/2010 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2
kohdan,

(4)

Jotta 4,5 prosenttia suhteessa BKT:hen oleva alijäämäta
voite saavutettaisiin vuonna 2013, 27 päivänä marras
kuuta 2012 hyväksyttyyn vuoden 2013 talousarviolakiin
sisältyy harkinnanvaraisia toimenpiteitä, joiden suuruus
on yli 3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Menopuolella ta
lousarvioon sisältyy toimenpiteitä, joilla karsitaan tuntu
vasti julkisen sektorin palkkamenoja vähentämällä työn
tekijämäärää ja pienentämällä ylityö- ja muita korvauksia.
Terveydenhuoltoalaa, valtion omistamia yrityksiä sekä jul
kisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia koskevia ra
tionalisointitoimia lisätään ja sosiaalimenoja virtaviivaiste
taan entisestään. Tulopuolella vuoden 2013 talousarvi
oon sisältyy henkilötuloveron kattava uudelleenjärjestely,
jolla vähennetään veroluokkien lukumäärää ja korotetaan
keskimääräistä verokantaa eurooppalaisten normien mu
kaisesti samalla kun säilytetään progressiivisuus ja vähen
netään veroetuuksia. Lisäksi vähimmäispalkan ylittävästä
verotettavien tulojen osuudesta tullaan kantamaan 3,5
prosentin lisämaksu, ja 80 000 euroa ylittävistä tuloista
tullaan kantamaan 2,5 prosentin solidaarisuuslisä ja
250 000 euroa ylittävistä tuloista 5 prosentin solidaa
risuuslisä. Yhtiöverotuloja lisätään muun muassa rajoitta
malla korkovähennyksiä, alentamalla voittoja koskevan
korkeimman verokannan soveltamisen kynnysarvoa ja
muuttamalla konserniverotuksen alaisille yrityksille mak
settavaan erityiseen ennakkomaksuun sovellettavaa mene
telmää. Vuoden 2013 talousarvioon sisältyy myös välil
listä verotusta koskevia muutoksia, joita ovat erityisesti
tupakkaan, alkoholiin ja maakaasuun sovellettavien val
misteverojen korottaminen, kiinteistöverotuksen vero
pohjan laajentaminen kiinteistöjen uudelleenarvioinnin
jälkeen ja finanssitransaktioveron käyttöönotto. Lisäksi
sosiaaliturvamaksut nousevat, sillä niitä aletaan kantaa
myös julkisen sektorin työntekijöille maksettavista lisä
korvauksista ja työttömyyskorvauksista.

(5)

Kun vuoden 2013 talousarvion sisältämät toimenpiteet
otetaan huomioon, tulolisäykset edistävät julkisen talou
den sopeutusta 80 prosentilla vuonna 2013, ja loput
20 prosenttia saadaan menosupistuksista (sen jälkeen,
kun perustuslakituomioistuimen päätöksen mukaisesti
on otettu huomioon julkisen sektorin 13. kuukauden
palkan ja 1,1-kertaisten kuukausieläkkeiden palauttami
sen vaikutukset). Voimakkaasti tuloperusteiseen sopeu
tukseen liittyvien riskien vuoksi Portugalin viranomaiset

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komissio on tarkastellut neuvoston täytäntöönpanopää
töksen 2011/344/EU (2) 3 artiklan 10 kohdan mukaisesti
yhdessä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Euroo
pan keskuspankin (EKP) kanssa kuudetta kertaa Portuga
lin viranomaisten edistymistä talous- ja rahoitussopeutus
ohjelman, jäljempänä ’ohjelma’, mukaisten sovittujen toi
menpiteiden toteutuksessa ja näiden toimenpiteiden te
hokkuutta sekä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuk
sia.

(2)

Taloudellinen toiminta heikkeni vuonna 2012 voimak
kaasti eli 3 prosenttia reaalisesti, mutta sen odotetaan
elpyvän asteittain vuoden 2013 toisesta vuosipuoliskosta
alkaen ja neljännesvuosittaisten kasvuprosenttien odote
taan palaavan positiivisiksi. Tulevaisuudessa talouden el
pymisen odotetaan kiihtyvän vuonna 2014 huolimatta
makrotalouden näkymiin kohdistuvista riskeistä. Näihin
kuuluu kotimaisen kulutuksen mahdollisesti aiheuttamat
takaiskut ja taloudellisen tilanteen odotettua suurempi
heikkeneminen joissain jäsenvaltioissa, millä voisi olla
heijastusvaikutuksia Portugaliin.

(3)

Vuodeksi 2012 asetettu julkisen talouden 5 prosentin
alijäämätavoite suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT)
on edelleen mahdollinen, vaikka siihen kohdistuukin joi
takin riskejä. Vaikka talousarvion menopuolen toteutus
on yhä hallinnassa, tulot olivat jääneet lokakuuhun asti
alle tavoitteiden, joita on jo tarkistettu alaspäin. Alijää
mätavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan parhaillaan uu
sia säästötoimenpiteitä, joiden suuruus on noin 0,3 pro
senttia suhteessa BKT:hen, mutta niiden lopullisesta vai
kutuksesta ei ole vielä tarkkaa selvyyttä. Tilastoviranomai

(1) EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1.
(2) EUVL L 159, 17.6.2011, s. 88.
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kaan rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen suhde
luku (Core tier 1) on vuoden 2012 lopussa 10 prosenttia.
Jotkin pankit, jotka ovat jo tässä vaiheessa kynnysarvon
alapuolella, saavuttavat todennäköisesti lainojen suhdetta
talletuksiin koskevan 120 prosentin ohjeellisen tavoitteen
viimeistään vuonna 2014. Yrityssektorin rahoituslähtei
den monipuolistamiseen tähtääviä toimia lujitetaan par
haillaan. Pankkien kriisinratkaisua, mukaan lukien elvy
tyssuunnitelmat, omaisuudenhoitoyhtiöt ja kriisinratkai
surahasto, koskevat säädökset ovat viimeistelyvaiheessa.

valmistelevat parhaillaan varotoimenpiteitä, joiden suu
ruus on 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen ja jotka otetaan
käyttöön, jos riskit toteutuvat. Toimenpiteet koostuvat
pääasiassa menosäästöistä, erityisesti palkkakustannusten
lisävähennyksistä, ja ne määritellään tarkemmin vuoden
2013 alussa seitsemännen tarkastelun aikoihin.
(6)

(7)

(8)

(9)

Talousarviosopeutusta tuetaan monenlaisilla rakenteelli
silla toimenpiteillä, joilla pyritään tehostamaan julkisen
talouden menojen valvontaa ja parantamaan tulojen ke
räämistä. Erityisesti julkisen talouden kehystä ollaan kat
tavasti uudistamassa, jotta se vastaisi budjettimenettelyi
hin ja -hallintoon liittyviä parhaita käytäntöjä. Uusi sitou
musten valvontajärjestelmä alkaa tuottaa tuloksia, mutta
täytäntöönpanoa on seurattava tiiviisti sen varmistami
seksi, että sitoumukset ovat linjassa rahoituksen kanssa.
Julkishallinnon uudistukset, jotka ovat jo nyt saaneet ai
kaan huomattavia säästöjä, jatkuvat yhä. Tulojen hallin
noinnin rakenneuudistusta koskevat tärkeimmät uudis
tukset ovat viimeistelyvaiheessa, ja viranomaiset pyrkivät
parantamaan seurantaa ja tulojen kurinalaisuutta. Julkisen
ja yksityisen sektorin kumppanuuksien uudelleenneuvot
telut ovat alkaneet, ja vuodeksi 2013 ja sen jälkeen od
otetaan huomattavia säästöjä. Valtion omistamien yritys
ten odotetaan saavuttavan operationaalisen tasapainon
vuoden 2012 loppuun mennessä. Terveydenhuoltoalan
uudistuksista saadaan huomattavia säästöjä, ja uudistusten
täytäntöönpano jatkuu pitkälti tavoitteiden mukaisesti.
Julkisten palveluiden tehokkuuden ja tasapuolisuuden
parantamiseksi on käynnistetty menojen kattava arviointi,
joka tuottaa menosäästöjä noin 4 miljardia euroa eli
2,5 prosenttia suhteessa BKT:hen. Arvioinnin tavoitteena
on vähentää päällekkäisyyksiä kaikissa julkisen sektorin
toiminnoissa ja yksiköissä sekä kohdentaa resursseja uu
delleen kasvua tukeville menojen osa-alueille. Toimenpi
teet olisi täsmennettävä ja ilmoitettava määrällisesti ja
niiden toteuttamisaikataulu olisi tarkennettava helmikuu
hun 2013 mennessä. Vuoden 2013 vakausohjelmassa
annetaan lisätietoja keskipitkän aikavälin julkisen talou
den vakauttamissuunnitelmasta.
Komission nykyisten ennusteiden mukaan BKT:n nimel
liskasvu (– 1,0 % vuonna 2011, – 2,7 % vuonna 2012,
0,3 % vuonna 2013 ja 2 % vuonna 2014) ja julkisen
talouden tavoitteet (BKT:hen suhteutettuna 5 % vuonna
2012, 4,5 % vuonna 2013 ja 2,5 % vuonna 2014) joh
tavat siihen, että velka suhteessa BKT:hen kehittyy seuraa
vasti: 108,1 prosenttia vuonna 2011, 120 prosenttia
vuonna 2012, 122,2 prosenttia vuonna 2013 ja
122,3 prosenttia vuonna 2014. Velka suhteessa BKT:hen
vakiintuisi näin ollen vuodesta 2012 alkaen, minkä jäl
keen se ryhtyisi alenemaan vuoden 2014 jälkeen olettaen,
että alijäämää saadaan jatkossakin supistettua. Velkadyna
miikkaan vaikuttavat useat talousarvion ulkopuoliset ra
hoitustoimet, kuten huomattavat rahoitusomaisuuden
hankintatoimet, erityisesti pankkien pääomapohjan mah
dollinen vahvistaminen ja valtion omistamien yritysten
rahoitustoimet, sekä erot kertyneiden ja maksettujen kor
kojen välillä.
Pääoman lisäämiseksi 8,2 miljardilla eurolla tarkoitetut
toimet ovat loppusuoralla, ja niiden ansiosta toimiin osal
listuneet pankit saavuttavat Euroopan pankkiviranomai
sen säätämät pääomapuskurit ja tavoitteen, jonka mu
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(10)

Kasvua ja kilpailukykyä edistävien rakenneuudistusten to
teuttaminen on edistynyt. Aktiivisten työmarkkinapoli
tiikkojen lujittamisen ohella viranomaiset ovat sitoutu
neet pienentämään irtisanomiskorvauksia työmarkkinoi
den joustavuuden ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi.
Keskiasteen ja ammatillista koulutusta koskevien toimin
tasuunnitelmien toteuttaminen edistyy kaiken kaikkiaan
aikataulun mukaisesti.

(11)

Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä joulukuuta 2006
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/123/EY (1), jonka tavoitteena on vähentää markki
noille pääsyn esteitä sekä edistää kilpailua ja taloudellista
toimintaa helpottamalla uusien tulokkaiden markkinoille
pääsyä erilaisissa talousjärjestelmissä, saattaminen osaksi
kansallista lainsäädäntöä edistyy ripeästi. Myös lupame
nettelyjä yksinkertaistetaan ja muunlaisia hallinnollisia ra
sitteita kevennetään talouden eri aloilla, joita ovat muun
muassa ympäristö ja aluesuunnittelu, maatalouden ja
maaseudun kehittäminen, teollisuus ja geologia. Valmis
teilla on puitelaki, jossa vahvistetaan tärkeimpien kansal
listen sääntelyviranomaisten toiminnan pääperiaatteet ja
se, että ne noudattavat vankkaa riippumattomuutta ja
itsenäisyyttä.

(12)

Tuomioistuinjärjestelmän uudistukset jatkuvat sovitun ai
kataulun mukaisesti. Kesken olevien tapausten lukumäärä
on yhä vähentynyt, ja laajempien uudistusten, kuten tuo
miopiirien maantieteellisen uudelleenjaon ja siviiliproses
silain uudistuksen, toteuttaminen on edistynyt.

(13)

Kaikki tässä päätöksessä edellytetyt toimenpiteet ovat eh
dottoman tärkeitä, jotta Portugalin terve talous- ja rahoi
tustilanne sekä sen kyky hankkia rahoitusta rahoitus
markkinoilta saadaan palautettua.

(14)

Tämä kehitys huomioon ottaen täytäntöönpanopäätös
2011/344/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan täytäntöönpanopäätöksen 2011/344/EU 3 artikla
seuraavasti:
1) Korvataan 7 kohta seuraavasti:
”7.
Portugalin on toteutettava seuraavat toimenpiteet vuo
den 2013 aikana yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti:
(1) EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.
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a) Julkisen talouden alijäämä ei saa ylittää 4,5:tä prosenttia
suhteessa BKT:hen vuonna 2013. Vuoden 2013 talous
arvioon on sisällytettävä pysyviä vakauttamistoimia, joi
den vaikutus on vähintään 3 prosenttia suhteessa
BKT:hen, jotta julkisen talouden alijäämä saadaan supis
tettua 3 kohdassa tarkoitetussa määräajassa. Portugalin
hallituksen on tarkasteltava mahdollisuuksia lisätä meno
jen vähentämisen painoarvoa vuoden 2013 koko vakaut
tamispaketissa sen varmistamiseksi, että julkisen talouden
sopeutus kasvua tukevalla tavalla painottuu keskipitkällä
aikavälillä menopuoleen. Talousarvion toteutuksen riskit
huomioon ottaen Portugalin hallituksen on vuoden
2013 alkuun mennessä valmisteltava varotoimenpiteitä,
joiden vaikutus on 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen ja
jotka olisi otettava käyttöön, jos tällaiset riskit toteutuvat.
b) Vuoden 2013 talousarvioon on sisällyttävä tulopuolen
toimenpiteitä, erityisesti seuraavat toimenpiteet: henkilö
tuloveron uudelleenjärjestely yksinkertaistamalla verora
kennetta, korottamalla keskimääräistä verokantaa siten,
että progressiivisuus säilyy, ja laajentamalla veropohjaa
joidenkin veroetuuksien poistamisen avulla; veropohjan
laajentaminen yhtiötuloverotuksessa; sijoitustuloihin so
vellettavan verokannan korottaminen; valmisteverojen
korottaminen; ja muutosten tekeminen toistuvasti mak
settaviin kiinteistöveroihin.
c) Vuoden 2013 talousarvioon on sisällyttävä menoja vä
hentäviä toimenpiteitä, erityisesti seuraavat toimenpiteet:
julkishallinnon, koulutuksen, terveydenhuollon ja sosiaa
lietuuksien rationalisoiminen; palkkamenojen alentami
nen vähentämällä vakinaista ja väliaikaista henkilöstöä
ja pienentämällä ylityökorvauksia; julkisten ja yksityisten
sosiaalisten tulonsiirtojen ja tukien virtaviivaistaminen;
alue- ja paikallisviranomaisille tehtävien tulonsiirtojen
alentaminen; ja valtion omistamien yritysten toimintaja pääomamenojen alentaminen.

j)
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Portugalin on kehitettävä valtakunnallinen maarekisteri
järjestelmä, jotta kaupunkisuunnittelusta koituvat hyödyt
ja kustannukset saadaan jaettua tasapuolisemmin.

k) Portugalin on otettava täysimääräisesti käyttöön hallin
nointiväline, jolla analysoidaan, seurataan ja arvioidaan
koulutuspolitiikkojen tuloksia ja vaikutuksia, ja laadittava
luettelo vertailukohtana olevista ammattikouluista.
l)

Portugalin on hyväksyttävä loput alakohtaiset muutokset,
joita palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä joulukuuta
2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston di
rektiivin 2006/123/EY (*) täysimääräinen täytäntöön
pano edellyttää.

m) Portugalin on tuomioistuimiin kertyneen jutturuuhkan
purkamiseksi toteutettava kohdennettuja toimenpiteitä,
joilla tasaisesti vähennetään kesken olevien lainvalvonta
tapausten määrää.
n) Portugalin on hyväksyttävä tärkeimpiä kansallisia säänte
lyviranomaisia koskeva puitelaki niiden täyden itsenäi
syyden sekä taloudellisen, hallinnollisen ja johdon riip
pumattomuuden varmistamiseksi.
o) Portugalin on parannettava liiketoimintaympäristöä tote
uttamalla kesken olevat uudistukset, joilla vähennetään
hallinnollista rasitetta (direktiivissä 2006/123/EY säädetyt
keskitetyt asiointipisteet ja hankkeet, joiden toteuttami
seen ei tarvita lupaa), ja yksinkertaistamalla entisestään
olemassa olevia lupamenettelyjä, sääntelyä ja muita ta
louden hallinnollisia rasitteita, jotka muodostavat merkit
tävän esteen taloudellisen toiminnan kehittämiselle.

d) Portugalin on jatkettava yksityistämisohjelmansa toteut
tamista.

p) Portugalin on saatava päätökseen uudistus, joka koskee
satamatyöhön liittyvää lainsäädäntöä ja satamien hallin
tojärjestelmää, mukaan lukien satamatoimintaan liitty
vien toimilupien tarkastus.

e) Portugalin on kehitettävä alue- ja paikallisviranomaisille
yhteiset ohjeet tuloennusteita varten.

q) Portugalin on toteuttava toimenpiteet, joilla parannetaan
liikennejärjestelmän toimintaa.

f)

Portugalin on lisättävä yhteisten palvelujen käyttöä jul
kishallinnossa.

g) Portugalin on vähennettävä sektoriministeriöiden (esim.
vero-, sosiaali- ja oikeusministeriö) paikallisten yksiköi
den lukumäärää yhdistämällä niitä hallinnon ja julkisten
palveluiden keskitetyiksi asiointipisteiksi (”Lojas do Cida
dão”) ja kehittämällä sähköistä hallintoa entisestään oh
jelman aikana.
h) Portugalin on jatkettava sairaalaverkon uudelleenjärjeste
lyä ja rationalisoimista edistämällä sairaalapalvelujen eri
koistumista, keskittämistä ja supistamista ja edistämällä
sairaaloiden yhteistä hallintoa ja yhteistoimintaa, ja sen
on saatettava toimintasuunnitelman toteuttaminen pää
tökseen vuoden 2013 loppuun mennessä.
i)

Portugalin on arvioitava kattavasti asuntomarkkinoiden
toimintaa kansainvälisesti tunnettujen asiantuntijoiden
avustuksella sen jälkeen, kun on hyväksytty uuteen kau
punkikiinteistöjen vuokrausta koskevaan lakiin 6/2006
tehtävät muutokset sekä asetus, jolla yksinkertaistetaan
kunnostamista koskevaa hallinnollista menettelyä.

r) Portugalin on toteutettava toimenpiteet, joilla poistetaan
liian alhaisista energiatariffeista aiheutunut velka, ja saa
tettava EU:n kolmas energia-alan lainsäädäntöpaketti ko
konaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.
___________
(*) EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.”
2) Korvataan 9 kohta seuraavasti:
”9.
Luottamuksen palauttamiseksi rahoitussektoriin Portu
galin on vahvistettava pankkisektorin pääomapohjaa riittä
västi ja huolehdittava asianmukaisesta velkavivun purkami
sesta. Tältä osin Portugalin on rahoitusvakauden säilyttämi
seksi pantava täytäntöön Portugalin pankkisektoria koskeva
strategia, josta on sovittu komission, EKP:n ja IMF:n kanssa.
Portugalin on erityisesti
a) kehotettava pankkeja lujittamaan vakuuspuskurejaan kes
tävältä perustalta;
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b) varmistettava tasapainoinen ja järjestynyt velkavivun pur
kaminen pankkisektorilla, mikä on keskeisen tärkeää ra
hoituksen epätasapainon pysyväksi poistamiseksi. Pank
kien rahoitussuunnitelmissa tavoitteena on vuonna
2014 vähentää lainojen suhde talletuksiin ohjeelliseen ar
voon, joka on noin 120 prosenttia, ja pienentää keskipit
källä aikavälillä riippuvuutta eurojärjestelmästä saatavasta
rahoituksesta. Nämä rahoitussuunnitelmat on tarkistettava
neljännesvuosittain;
c) edistettävä yrityssektorin ja erityisesti pk-yritysten rahoi
tusvaihtoehtojen monipuolistamista toteuttamalla monen
laisia toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan yritysten
pääsyä pääomamarkkinoille ja vientiluottovakuutusten
saantia;
d) jatkettava valtion omistaman CGD-pankkiryhmän toimin
nan tehostamista;
e) optimoitava BPN:stä kolmeen valtion omistamaan erilli
syhtiöön siirrettyjen omaisuuserien takaisin hankkiminen
ulkoistamalla omaisuudenhoito ammattimaiselle kolman
nelle osapuolelle, jolla on valtuudet hankkia omaisuuserät
takaisin vaiheittain; valittava omaisuudenhoitaja tarjous
kilpailulla, johon on sisällyttävä riittävät kannustimet,
joilla valtuutuksen mukainen takaisinhankinta voidaan
maksimoida ja toimintakustannukset minimoida; ja var
mistettava tytäryhtiöiden ja kahdessa muussa valtion
omistamassa erillisyhtiössä olevien omaisuuserien oikeaaikainen luovutus;
f) yrityssektorin rahoitusvaihtoehtojen monipuolistamisen
edistämiseksi esitettyjen alustavien ehdotusten perusteella
kehitettävä ja toteutettava ratkaisuja, jotka tarjoavat yri
tyssektorilla rahoitusvaihtoehtoja perinteisille pankkilai
noille; ja arvioitava valtion tukemien vientiluottovakuu
tusjärjestelyjen tehokkuutta asianmukaisten vientiä edistä
vien, unionin oikeuden mukaisten toimenpiteiden toteut
tamiseksi;
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g) varmistettava kriisiapurahaston alkuvaiheen ja myöhem
mät jaksoittaiset rahoitusjärjestelyt kahdessa vaiheessa, eli
ensiksi hyväksymällä pankkien kriisiapurahastoon maksa
mia rahoitusosuuksia koskeva asetus ja toiseksi hyväksy
mällä pankkien määräajoin maksamia erityisrahoituso
suuksia koskeva valvontailmoitus; hyväksyttävä kriisinrat
kaisusuunnitelmia koskevat valvontailmoitukset; asetet
tava pankkien elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmien täy
täntöönpanossa etusijalle ne pankit, jotka ovat koko jär
jestelmän kannalta merkityksellisiä;
h) pantava täytäntöön kehys rahoituslaitoksia varten, jotta
ne voivat toteuttaa kotitalouksien luottojen uudelleenjär
jestelyjä tuomioistuinten ulkopuolella, helpotettava yritys
ten velkojen uudelleenjärjestelyyn turvautumista ja pan
tava täytäntöön toimintasuunnitelma, jolla lisätään suuren
yleisön tietoisuutta rakenneuudistusvälineistä;
i) esiteltävä parlamentille muutokset julkisen pääoman saan
tia sääntelevään lainsäädäntökehykseen, jotta valtio pystyy
tiukoin edellytyksin ja valtiontukisääntöjen mukaisesti
käyttämään määräysvaltaansa jossakin laitoksessa ja vah
vistamaan pääomapohjaa pakollisesti.”
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Portugalin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2012.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. NOONAN
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Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006,
vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä
(Euroopan unionin virallinen lehti L 204, 26. heinäkuuta 2006)
Sivulla 2, johdanto-osan 8 kappaleen toisessa virkkeessä:
korvataan:

”Kultakin lentoasemaa käyttävältä lentoliikenteen harjoittajalta perittävä maksu, joka on suhteutettu sen
lentoasemalle tai lentoasemalta kuljettamien matkustajien määrään, vaikuttaa tehokkaimmalta rahoitustavalta.”

seuraavasti: ”Kultakin lentoasemaa käyttävältä lentoliikenteen harjoittajalta perittävä maksu, joka on suhteutettu sen
lentoasemalle ja lentoasemalta kuljettamien matkustajien määrään, vaikuttaa tehokkaimmalta rahoitustavalta.”
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TILAUSHINNAT 2013 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 300 euroa/vuosi

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

22 EU:n virallista kieltä

1 420 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

910 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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