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(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1893/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontĳärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 3223/94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1498/98 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 1
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten
mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden
tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 198, 15.7.1998, s. 4.
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tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi annettu 7 päivänä
syyskuuta 2000, komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
999
052
628
999
052
628
999
388
524
528
999
052
064
400
999
388
400
508
512
528
720
728
800
804
999
052
388
999
052
999
052
064
066
068
094
400
999

77,6
77,6
85,5
142,3
113,9
58,1
96,2
77,2
56,6
60,1
62,8
59,8
70,3
41,6
174,9
95,6
77,9
57,0
69,9
69,9
59,2
66,1
63,8
192,9
92,6
83,3
85,2
64,7
75,0
106,1
106,1
71,3
62,6
69,5
47,5
46,7
138,9
72,8

0707 00 05

0709 90 70

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2543/1999 (EYVL L 307, 2.12.1999, s. 46) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta
alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1894/2000,
annettu 26 päivänä heinäkuuta 2000,
Jugoslavian liittotasavallan tiettyjä osia koskevasta öljyn ja tiettyjen öljytuotteiden myynti- ja
toimituskiellosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/1999 liitteen V muuttamisesta
toiseen kertaan
tasavallassa sijaitsevista kunnista tai määräpaikoista,
jotka ovat oikeutettuja sellaisiin toimituksiin.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Jugoslavian liittotasavallan tiettyjä osia koskevasta öljyn ja tiettyjen öljytuotteiden myynti- ja toimituskiellosta ja asetuksen (EY) N:o 900/1999 kumoamisesta 4 päivänä
lokakuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/
1999 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 607/2000 (2), ja erityisesti sen 2 b artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Neuvoston yhteisen kannan 1999/691/YUTP (3) lisäksi
neuvosto antoi asetuksen (EY) N:o 2421/1999 (4)
asetuksen (EY) N:o 2111/1999 muuttamisesta öljyn ja
öljytuotteiden toimitusten mahdollistamiseksi eräille
Serbian tasavallasta sijaitseville kunnille ja muille
kohteille ”Energiaa vastineeksi demokratiasta” -aloitteen
puitteissa.
Samassa yhteydessä neuvosto lisäsi asetuksen (EY) N:o
2111/1999 liitteen V, joka sisältää luettelon Serbian

(3)

Neuvoston päätöksellä 2000/457/YUTP (5) neuvosto
osoitti muun muassa, että luetteloa Serbian tasavallasta
sijaitsevista kunnista tai muista määräpaikoista olisi
laajennettava.

(4)

Näin ollen on tarpeen muuttaa asetuksen (EY) N:o 2111/
1999 liitettä V,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 2111/1999 liite V tämän
asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2000.
Komission puolesta
Christopher PATTEN

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

258, 5.10.1999, s. 12.
73, 22.3.2000, s. 4.
273, 23.10.1999, s. 1.
294, 16.11.1999, s. 7.

(5) EYVL L 183, 22.7.2000, s. 4.
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”LIITE V
Luettelo 2 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista Serbian tasavallassa sijaitsevista kunnista tai määräpaikoista
1. Arilje
2. Cacak
3. Kikinda
4. Kragujevac
5. Kraljevo
6. Nis'in kaupunki
7. Novi Sad
8. Pirot'in kaupunki
9. Pancevo
10. Pozega
11. Presevo
12. Sabac
13. Sombor
14. Subotica
15. Uzice”

8.9.2000

8.9.2000

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 228/5

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1895/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
vähennyskertoimen soveltamisesta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden
tukitodistuksiin asetuksen (EY) N:o 1520/2000 5 artiklassa säädetyllä tavalla
2000 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun enimmäismäärän.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa
tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6
päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston astuksen (EY) N:o
3448/93 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2491/98 (2),
ottaa huomioon tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I
kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista 13
päivänä heinäkuuta 2000, annetun komission asetuksen (EY)
N:o 1520/2000 (3), ja erityisesti sen 8 artiklan 3, 4, 5 ja 6
kohdan.
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Lokakuun 1 päivästä 2000 voimassa oleva hakemusten
kokonaistukimäärä ylittää asetuksen (EY) N:o 1520/

(2)

Edellä tarkoitetun ajanjakson aikana tukitodistusten
muodossa haettuihin määriin olisi siten sovellettava
vähennyskerrointa, joka lasketaan asetuksen (EY) N:o
1520/2000 8 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Lokakuun 1 päivästä 2000 voimassa oleviin tukitodistushakemusten määriin sovelletaan vähennyskerrointa 0,31.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

(1) EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18.
(2) EYVL L 309, 19.11.1998, s. 28.
(3) EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1896/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ohjelman ensimmäisestä vaiheesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(6)

Tehoaineiden ilmoittamisen yhteydessä annettujen
tietojen olisi liityttävä yhteen tai useampaan erityiseen
valmisteryhmään tai niiden alaryhmään, ja tietojen olisi
oltava riittäviä tärkeysjärjestyksen määrittämiseksi.

(7)

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus ilmaista kiinnostuksensa siihen, että biosididirektiivin liitteeseen I tai I A
sisällytetään olennainen vanha tehoaine, jota tuottajat tai
formuloijat eivät ole ilmoittaneet. Jäsenvaltion on tällöin
täytettävä kaikki velvoitteet, jotka kuuluvat ilmoittajalle.

(8)

Yhdessä tai useammassa valmisteryhmässä esiintyväksi
ilmoitettuja vanhoja tehoaineita olisi voitava pitää
markkinoilla biosididirektiivin 16 artiklan 1 kohdan
mukaisesti kyseisissä valmisteryhmissä esiintyvinä siihen
päivään saakka, josta säädetään tehoaineen sisällyttämisestä biosididirektiivin liitteeseen I tai I A tai jättämisestä
niiden ulkopuolelle annettavassa päätöksessä.

(9)

Niistä nykyisistä tehoaineista, joita ei ole ilmoitettu esiintyvän erityisissä valmisteryhmissä, olisi päätettävä direktiivin 28 artiklan 3 kohdassa säädettyjä menettelyjä
noudattaen ja ilmoitettava, että näitä aineita ei tarkastusohjelmassa voida sisällyttää biosididirektiivin liitteeseen I eikä I A kyseisiin valmisteryhmiin. Tällaisten
vanhojen tehoaineiden ja niitä sisältävien biosidivalmisteiden käytöstä poistamiselle olisi asetettava kohtuullinen määräaika.

(10)

Jos tehoaineita tai niitä sisältäviä biosidivalmisteita ei ole
tunnistettu tässä asetuksessa säädettyjen määräaikojen
kuluessa, lisäaikaa ei saisi myöntää sen jälkeen kun
vanhojen tehoaineiden luettelo on vahvistettu.

(11)

Kymmenen vuoden siirtymäajan ja asian käsittelyyn
tarvittavan aineiston kokoamiseen menevän ajan vuoksi,
ensimmäisten arvioitavien vanhojen tehoaineiden tunnistamisessa ei pitäisi odottaa yleistä painopisteiden asettamista. Biosididirektiivin panemiseksi menestyksekkäästi
täytäntöön, on suositeltavaa aloittaa vanhojen tehoaineiden arviointi valmisteryhmistä, joista on jo saatu
kokemusta.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta
16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 98/8/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2
kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 98/8/EY, jäljempänä ’biosididirektiivi’, mukaisesti aloitetaan työohjelma kaikkien markkinoilla ennen
14 päivää toukokuuta 2000 olevien biosidivalmisteiden
tehoaineiden, jäljempänä ’vanhat tehoaineet’, tarkastelemiseksi.

(2)

Ohjelman ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on, että
komissio tunnistaa biosidivalmisteiden vanhat tehoaineet
ja määrittelee, mitkä niistä olisi arvioitava niiden sisällyttämiseksi biosididirektiivin liitteeseen I, I A tai I B. Koska
tällaisia arvioitavia vanhoja tehoaineita on todennäköisesti paljon, tarvitaan tietoa siitä, miten käsiteltävät
aineet olisi asetettava tärkeysjärjestykseen tarkastusohjelman seuraavassa vaiheessa, joka on suunniteltu aloitettavan vuonna 2002.

(3)

Tehoaineiden tuottajien, formuloijien, jäsenvaltioiden ja
komission väliset suhteet sekä kunkin velvoitteet tarkastusohjelman toteuttamisessa olisi määriteltävä.

(4)

Jotta nykyisistä tehoaineista voitaisiin laatia täydellinen
luettelo, olisi otettava käyttöön tunnistusmenettely, jossa
kaikkien tuottajien on annettava komissiolle tietoa biosidivalmisteiden vanhoista tehoaineista. Myös formuloijilla
olisi oltava mahdollisuus tunnistaa vanhoja tehoaineita.

(5)

Olisi otettava käyttöön ilmoitusmenettely, jolla tehoaineiden tuottajat ja formuloijat voivat ilmoittaa kiinnostuksensa komissiolle erityisen valmisteryhmän tai
-ryhmien vanhan tehoaineen sisällyttämisestä biosididirektiivin liitteeseen I, I A tai I B, ja valmiutensa toimittaa
kaikki tarvittavat tiedot kyseisestä tehoaineesta sen asianmukaista arviointia ja sitä koskevaa päätöstä varten.

(1) EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1.

8.9.2000
(12)

(13)
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Joistakin yhteisössä runsaasti käytettyjen puunsuojaaineiden vanhoista tehoaineista tiedetään mahdollisesti
aiheutuvan riskiä ihmisille ja ympäristölle. Yhdenmukaistettujen puunsuoja-ainemarkkinoiden aikaansaaminen
oli yksi tärkeimmistä syistä biosididirektiivin antamiseen.
Joidenkin jäsenvaltioiden kansallisen sääntelyn ansiosta
puunsuoja-aineiden arvioimiseen on tarvittavaa kokemusta. Monissa jäsenvaltioissa on kokemusta jyrsijämyrkyistä. Tämän vuoksi näiden kahden erityisen valmisteryhmän vanhat tehoaineet olisi sisällytettävä ensimmäiseen arvioitavien vanhojen tehoaineiden luetteloon.
Ensimmäisten tehoaineiden arviointia olisi käytettävä
myös kokemuksen hankkimiseen riskinarviointimenettelystä ja tiedoista, jotka tarvitaan riskinarvioinnin tekemiseen asianmukaisesti. On muun muassa varmistettava,
että riskinarviointi tehdään kustannustehokkaalla tavalla.
Sen vuoksi ilmoittajia olisi kehotettava antamaan tietoja
aineiston kokoamisesta aiheutuneista kustannuksista.
Nämä tiedot ja mahdolliset aiheelliset suositukset olisi
saatettava osaksi biosididirektiivin 18 artiklan 5
kohdassa tarkoitettua kertomusta. Tämä ei kuitenkaan
saisi estää tietoja koskevien vaatimusten tai menettelyjen
muuttamista aiemmin.
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2 artikla
Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan biosididirektiivin 2 artiklan määritelmiä.
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a) ’vanhalla tehoaineella’ tehoainetta, joka on markkinoilla
ennen 14 päivää toukokuuta 2000 biosidivalmisteen tehoaineena muihin kuin biosididirektiivin 2 artiklan 2 kohdan c
ja d alakohdassa mainittuihin tarkoituksiin;
b) ’tuottajalla’,
— kun on kyse yhteisössä valmistetusta ja markkinoille
saatetusta tehoaineesta: kyseisen tehoaineen valmistajaa
tai yhteisöön sijottautunutta henkilöä, jonka valmistaja
on nimennyt yksinomaiseksi edustajakseen tässä asetuksessa tarkoitetuissa asioissa,

(14)

Kaksinkertaisen työn ja erityisesti sellaisten kokeiden
välttämiseksi, joissa käytetään selkärankaisia, olisi annettava erityisiä säännöksiä, joilla tuottajia kannustetaan
toimimaan yhdessä muun muassa yhteisilmoitusten
tekemiseksi ja yhteisen aineiston toimittamiseksi.

— kun on kyse yhteisön ulkopuolella valmistetusta tehoaineesta: yhteisöön sijottautunutta henkilöä, jonka tehoaineen valmistaja on nimennyt yksinomaiseksi edustajakseen tässä asetuksessa tarkoitetuissa asioissa tai, jos
tällaista henkilöä ei ole nimetty, tuojaa, joka tuo kyseistä
tehoainetta yhteisöön,

(15)

Valittaessa tarkastusohjelman seuraavan vaiheen painopisteitä harkitaan, onko otettava huomioon ravintoketjuun suoraan tai epäsuorasti joutuvien vanhojen tehoaineiden mahdolliset vaikutukset.

— kun on kyse yhteisön ulkopuolella valmistetusta biosidivalmisteesta: yhteisöön sijottautunutta henkilöä, jonka
biosidivalmisteen valmistaja on nimennyt yksinomaiseksi edustajakseen tässä asetuksessa tarkoitetuissa
asioissa tai, jos tällaista henkilöä ei ole nimetty, tuojaa,
joka tuo kyseistä biosidivalmistetta yhteisöön;

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat biosidivalmisteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon
mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Soveltamisala
Tällä asetuksella annetaan direktiivin 98/8/EY, jäljempänä
’biosididirektiivi’, 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman, jäljempänä ’tarkastusohjelma’, ensimmäisen vaiheen
toteuttamista koskevat säännökset. Kyseisessä ohjelmassa
tarkastellaan järjestelmällisesti kaikkia ennen 14 päivää toukokuuta 2000 biosidivalmisteiden tehoaineina markkinoilla olevia
aineita.

c) ’formuloijalla’, kun on kyse yhteisössä valmistetusta biosidivalmisteesta, kyseisen biosidivalmisteen valmistajaa tai
yhteisöön sijottautunutta henkilöä, jonka valmistaja on
nimennyt ainoaksi edustajakseen tässä asetuksessa tarkoitetuissa asioissa;
d) tehoaineen ’tunnistamisella’ liitteessä I tarkoitettujen tietojen
toimittamista komissiolle. Henkilö tai tuottajien ja/tai
formuloijien yhtyeenliittymä, joka tunnistamisen toimittaa,
on ’tunnistaja’;
e) tehoaineen ’ilmoittamisella’ liitteessä II tarkoitettujen tietojen
toimittamista komissiolle. Ilmoituksen toimittaja on
’ilmoittaja’;
ilmoittaja voi olla
— tuottaja tai formuloija, joka on tehnyt ilmoituksen 4 tai
8 artiklan mukaisesti,
— yhteisöön sijottautunut tuottajan tai tuottajien ja/tai
formuloijan tai formuloijien yhteenliittymä, jonka tuottajat tai formuloijat ovat nimenneet vastaamaan tässä
asetuksessa säädettyjen vaatimusten täyttämisestä ja joka
on tehnyt yhteisen ilmoituksen 4 tai 8 artiklan mukaisesti.

L 228/8

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

3 artikla
Vanhojen tehoaineiden tunnistaminen

8.9.2000

2.
Komissio tarkastaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa,
että sille toimitettu ilmoitus on 1 kohdan vaatimusten
mukainen.

1.
Kaikkien biosidivalmisteissa käytettäväksi tarkoitettujen
vanhojen tehoaineiden tuottajien on tunnistettava tällaiset
tehoaineet toimittamalla komissiolle kyseistä tehoainetta
koskevat liitteessä I tarkoitetut tiedot niin, että tiedot ovat
perillä viimeistään 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen
voimaantulosta. Tätä vaatimusta ei sovelleta sellaisiin vanhoihin
tehoaineisiin, jotka eivät enää ole markkinoilla 13 päivän
toukokuuta 2000 jälkeen sellaisenaan tai biosidivalmisteiden
ainesosana.

Komissio hyväksyy ilmoituksen, jos se on kyseisten vaatimusten mukainen.

Formuloijat voivat tunnistaa vanhan tehoaineen ensimmäisen
alakohdan mukaisesti lukuun ottamatta liitteessä I olevan 5 ja 6
kohdan vaatimuksia.

Jos ilmoitus hylätään, ilmoittaja voi 30 päivän kuluessa pyytää
komissiolta, että asiasta päätetään biosididirektiivin 28 artiklan
3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tunnistajan on käytettävä tietojen toimittamiseen erityisohjelmistoa, jonka saa komissiolta maksutta.

3.
Jos komissio hyväksyy ilmoituksen, ilmoittajan on toimitettava komissiolle kaikki tiedot, jotka tarvitaan, jotta vanha
tehoaine voidaan arvioida ja voidaan päättää sen sisällyttämisestä biosididirektiivin liitteeseen I tai I A tarkastusohjelman
toisessa vaiheessa.

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueelle sijottautuneet
tunnistajat toimittavat samanaikaisesti toimivaltaisille viranomaisille samat tiedot kuin komissiolle.
2.
Kun tuottaja tai formuloija ilmoittaa vanhan tehoaineen 4
artiklan mukaisesti, hänen ei pidä tehdä erillistä tunnistamista
kyseisestä tehoaineesta tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.
3.
Komission Internet-sivustolle asetetaan saataville työasiakirja, joka sisältää epätäydellisen luettelon esimerkkejä mahdollisista vanhoista tehoaineista. Asiakirjan saa myös paperiversiona jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta viimeistään
30 päivää sen jälkeen, kun tämä asetus tulee voimaan.

4 artikla
Vanhojen tehoaineiden ilmoittaminen
1.
Tuottajien, formuloijien ja yhteenliittymien, jotka haluavat hakea yhteen tai useampaan valmisteryhmään sisältyvän
vanhan tehoaineen sisällyttämistä biosididirektiivin liitteeseen I
tai I A, on ilmoitettava tällainen tehoaine komissiolle toimittamalla tämän asetuksen liitteessä II tarkoitetut tiedot niin, että
ne ovat perillä viimeistään 18 kuukauden kuluttua tämän
asetuksen voimaantulosta.
Aina kun formuloija tai tuottaja tietää, että toinen ilmoittaja
aikoo ilmoittaa saman tehoaineen, heidän on mahdollisuuksien
mukaan pyrittävä tekemään osittain tai kokonaan yhteinen
ilmoitus, jotta eläinkokeita tehtäisiin niin vähän kuin mahdollista.

Jos ilmoitus ei ole kyseisten vaatimusten mukainen, komissio
myöntää ilmoittajalle 30 päivää aikaa täydentää tai korjata
hakemustaan. Jos ilmoitus ei näiden 30 päivän kuluttuakaan
ole vaatimusten mukainen, komissio ilmoittaa ilmoittajalle, että
ilmoitus on hylätty ja esittää syyt hylkäämiselle.

4.
Ilmoittaja voi peruuttaa ilmoituksen ainoastaan objektiivisista muutoksista aiheutuneista syistä. Ilmoittajan on ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle ja mainittava syyt. Jos
komissio hyväksyy peruutuksen, 3 kohdassa tarkoitettu
vaatimus ei enää koske ilmoittajaa.
Jos peruutus on evätty, ilmoittaja voi 30 päivän kuluessa
pyytää komissiolta, että asiasta päätetään biosididirektiivin 28
artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
Biosididirektiivin 28 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen päätetään, ettei tehoainetta, jota koskeva ilmoitus
on peruttu ja josta ei ole hyväksytty muuta ilmoitusta, sisällytetä biosididirektiivin liitteeseen I tai I A, jolloin seuraukset ovat
samat kuin tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa mainitut
seuraukset.
Jos tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettua vaatimusta ei ole
noudatettu minkään valmisteryhmän osalta, biosididirektiivin
28 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen päätetään tämän asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisin seurauksin
tehoaineen saattamisesta markkinoille biosididirektiivin liitteen
V mukaisiin muihin valmisteryhmiin käytettävänä tehoaineena.

5 artikla
Jäsenvaltioiden kiinnostuksen ilmaisu

Ilmoituksen teossa on käytettävä IUCLID-erityisohjelmistoa,
jonka saa komissiolta maksutta.
Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueelle sijottautuneet
ilmoittajat toimittavat samanaikaisesti toimivaltaisille viranomaisille samat tiedot kuin komissiolle.

1.
Komissio toimittaa jäsenvaltioille luettelon kaikista
tehoaineista, jotka on tunnistettu vanhoiksi tehoaineiksi 3 tai 4
artiklan mukaisesti, ja ilmoittaa, mitä ilmoituksia 4 artiklan 1
kohdan mukaisesti on tehty ja mitä niistä komissio on hyväksynyt.
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2.
Kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenvaltiot ovat
vastaanottaneet 1 kohdassa tarkoitetun luettelon, ne voivat
tunnistaa 3 artiklan 1 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen muita vanhoja tehoaineita.
3.
Kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenvaltiot ovat
vastaanottaneet 1 kohdassa tarkoitetun luettelon, ne voivat
ilmaista kiinnostuksensa yksin tai yhdessä muiden kanssa
siihen, että biosididirektiivin liitteeseen I tai I A mahdollisesti
lisättäisiin sellaisissa valmisteryhmissä käytettyjä vanhoja tehoaineita, joissa jäsenvaltio pitää niiden käyttöä olennaisena
erityisesti ihmisen terveyden tai ympäristön suojelun kannalta,
ja joita ilmoituksia komissio ei ole hyväksynyt.

L 228/9

3.
Biosididirektiivin 28 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tehdään jäsenvaltioille osoitettuja päätöksiä,
joiden mukaan seuraavanlaisia tehoaineita ei sisällytetä tarkastusohjelmassa biosididirektiivin liitteeseen I, I A tai I B eikä
saateta enää markkinoille sellaisenaan tai biosidivalmisteina
käytettäväksi biosidina:
a) tehoaineet, jotka eivät sisälly 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuun luetteloon;
b) tehoaineet, jotka esiintyvät 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa luettelossa sellaisissa valmistetyypeissä, joissa komissio
ei ole hyväksynyt yhtään ilmoitusta.

Kun jäsenvaltio ilmaisee kiinnostuksensa, sen katsotaan olevan
velvollinen suorittamaan biosididirektiivissä säädetyt hakijan
tehtävät, ja kyseinen tehoaine on sisällytettävä 6 artiklan 1
kohdan b alakohdassa tarkoitettuun luetteloon ilman 4 artiklan
1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta.

Jos tehoaine on kuitenkin sisällytetty 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettuun vanhojen tehoaineiden luetteloon, aineen vetämiseksi pois markkinoilta on myönnettävä kohtuullinen, enintään
kolmen vuoden pituinen aika ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetun päätöksen voimaantulosta.

6 artikla

4.
Seuraavia hakemuksia vanhan tehoaineen sisällyttämiseksi
biosididirektiivin liitteeseen I, I A tai I B käsitellään ikään kuin
aine ei olisi ollut markkinoilla biosidivalmisteena ennen 14
päivää toukokuuta 2000:

Tunnistamisen ja ilmoittamisen seuraukset
1.
Biosididirektiivin 28 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen annetaan asetus, jossa vahvistetaan
a) täydellinen luettelo markkinoille biosidivalmisteissa käytettäväksi saatetuista vanhoista tehoaineista. Vähintään yhden
aineen tunnistamisen on oltava 3 artiklan 1 kohdan tai 5
artiklan 2 kohdan vaatimusten mukainen tai 4 artiklan 1
kohdan mukaisesti tehdyssä ilmoituksessa toimitetun
vastaavan tiedon mukainen; ja
b) täydellinen luettelo vanhoista tehoaineista, joita on tarkoitus
tarkastella tarkastusohjelman toisessa vaiheessa. Luetteloon
sisällytetään ne vanhat tehoaineet;
i) joista komissio on hyväksynyt vähintään yhden 4
artiklan 1 kohdan tai 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti
tehdyn ilmoituksen tai
ii) joista jäsenvaltiot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa 5
artiklan 3 kohdan mukaisesti taikka
iii) joista jäsenvaltiot yksin tai yhdessä ovat sopineet toimittavansa tarvittavat tiedot arviointien tekemiseksi sitä
varten, että ne mahdollisesti sisällytetään biosididirektiivin liitteeseen I B tarkastusohjelman toisessa vaiheessa,
sen jälkeen kun asiasta on tehty esitys 8 artiklan 3 tai 4
kohdan mukaisesti.
Komissio julkistaa luettelot sähköisessä muodossa.
2.
Rajoittamatta biosididirektiivin 16 artiklan 1, 2 tai 3
kohdan soveltamista kaikki 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun luetteloon sisällytettyjen tehoaineiden tuottajat ja kaikki
kyseistä tehoainetta sisältävien biosidivalmisteiden formuloijat
voivat aloittaa tehoaineen saattamisen markkinoille tai jatkaa
sitä, sellaisenaan tai biosidivalmisteen ainesosana siinä valmisteryhmässä tai niissä valmisteryhmissä, joissa komissio on hyväksynyt vähintään yhden ilmoituksen.

a) hakemukset, jotka koskevat sellaista tehoainetta, joka ei
esiinny 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa luettelossa;
b) hakemukset, jotka koskevat muissa kuin niissä valmisteryhmissä käytettyä tehoainetta, joita varten se on sisällytetty 1
kohdan b alakohdassa tarkoitettuun luetteloon.

7 artikla
Hakemusten toimittaminen tiettyjen valmisteryhmien
ainesosana esiintyvien tehoaineiden sisällyttämiseksi biosididirektiivin liitteeseen I, I A tai I B
1.
Biosididirektiivin liitteessä V tarkoitetut biosidien valmisteryhmään 8 (puunsuoja-aineet) ja valmisteryhmään 14 (jyrsijämyrkyt) kuuluvat vanhat tehoaineet, jotka sisältyvät tämän
asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun
luetteloon, sisällytetään ensimmäiseen tarkasteltavien vanhojen
tehoaineiden luetteloon. Ilmoittajien, joiden ilmoitukset
komissio on hyväksynyt tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan
mukaisesti, on toimitettava biosididirektiivin 11 artiklan 1
kohdan a alakohdan mukaisesti komissiolle täydellinen asiakirja-aineisto, joka koskee kyseisiin valmisteryhmiin käytettävien tehoaineiden sisällyttämistä biosididirektiivin liitteeseen I,
I A tai I B. Biosididirektiivin 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan
ii alakohdassa tarkoitettu asiakirja-aineisto koskee edustavia
käyttötapoja ja erityisesti niissä esiintyvää ihmisen ja ympäristön altistumista kyseiselle tehoaineelle.
2.
Jäsenvaltiot voivat vaatia, että biosididirektiivin 25
artiklan mukainen ennakkomaksu, jolla katetaan biosididirektiivin 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista asiakirjojen hyväksymisvaatimuksista aiheutuvan työn kustannukset,
sisällytetään täydelliseen asiakirja-aineistoon.
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3.
Eläinkokeiden ja täydellisen aineiston kokoamisesta
aiheutuvien kustannusten pitämiseksi niin alhaisina kuin
mahdollista hakija voi pyytää jäsenvaltioiden neuvoa sellaisten
perustelujen hyväksyttävyydestä, joita hakija haluaa esittää
jättääkseen tekemättä tiettyjä tutkimuksia.

Tällaiset neuvot eivät vaikuta siihen, että asiakirja-aineiston
täydellisyys on todennettava biosididirektiivin 11 artiklan 1
kohdan b kohdan mukaisesti.

Jotta saataisiin tietoa biosididirektiivin vaatimusten noudattamisesta aiheutuvista kustannuksista, ilmoittaja voi toimittaa toimivaltaisille viranomaisille yhdessä täydellisen asiakirja-aineiston
kanssa eritelmän toteutettujen toimien ja tutkimusten kustannuksista. Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat nämä tiedot
komissiolle toimittaessaan sille biosididirektiivin 11 artiklan 2
kohdassa tarkoitetun arviointikertomuksen.

Komissio sisällyttää kustannustehokkuuden varmistamiseksi
biosididirektiivin 18 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen tiedot täydellisen asiakirja-aineiston kokoamiseen liittyvistä kustannuksista sekä mahdolliset asianmukaiset suositukset annettavia tietoja koskevien vaatimusten muuttamisesta.

4.
Kun useat ilmoittajat ovat ilmoittaneet saman tehoaineen,
heidän on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan esittämään
yhteinen asiakirja-aineisto. Jos kaikki kyseistä tehoainetta
koskevat ilmoittajat eivät osallistu yhteisen asiakirja-aineiston
esittämiseen, on selostettava, millä tavoin yhteistyöhön on
pyritty ja miksi tietyt valmistajat eivät ole siihen osallistuneet.

5.
Asiakirja-aineistojen on oltava nimetyn jäsenvaltion
toimivaltaisella viranomaisella viimeistään 42 kuukauden
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta. Komissio nimeää
jäsenvaltion sen jälkeen kun tämän asetuksen 6 artiklan 1
kohdan b alakohdassa tarkoitettu luettelo on vahvistettu.

6.
Kohtuullisen ajan kuluttua asiakirja-aineiston vastaanottamisesta ja joka tapauksessa viimeistään 45 kuukauden kuluttua
tämän asetuksen voimaantulosta jäsenvaltioiden on toteutettava
biosididirektiivin 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimet, jotka koskevat niiden asiakirja-aineistojen hyväksymistä, joita hoitamaan ne on nimetty.

Jos 1 kohdassa tarkoitettua täydellistä asiakirja-aineistoa ei ole
toimitettu 5 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, nimetyn jäsenvaltion on ilmoitettava tästä komissiolle ja annettava syyt, jotka
ilmoittaja on esittänyt.

Poikkeuksellisissa tapauksissa voidaan nimetyn jäsenvaltion
laatiman kertomuksen perusteella asettaa uusi määräaika biosididirektiivin 28 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä
noudattaen, jos ilmoittaja voi osoittaa myöhästymisen johtuneen ylivoimaisesta esteestä.

8.9.2000

Jos tehoainetta koskeva asiakirja-aineisto on määräajan päättyessä vielä puutteellinen eikä muita samaan valmisteryhmään
käytettävää tehoainetta koskevia asiakirja-aineistoja ole hyväksytty, päätetään biosididirektiivin 28 artiklan 3 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen, että kyseistä tehoainetta ei
sisällytetä biosididirektiivin liitteeseen I eikä I A.

8 artikla
Yleiskemikaalit
1.
Kaikkien, jotka haluavat hakea yhdessä tai useammassa
erityisessä valmisteryhmässä käytettävän vanhan tehoaineen
sisällyttämistä biosididirektiivin liitteeseen I B, on ilmoitettava
kyseinen aine komissiolle 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
2.
Jos komissio hyväksyy ilmoituksen, ilmoittajan on toimitettava komissiolle kaikki tiedot, jotka tarvitaan vanhan tehoaineen arvioimiseksi sen mahdollisen biosididirektiivin liitteeseen I B sisällyttämisen varalta tarkastusohjelman toisessa
vaiheessa.
Ilmoittaja voi peruuttaa ilmoituksen ainoastaan objektiivisista
muutoksista aiheutuneista syistä. Ilmoittajan on ilmoitettava
asiasta viipymättä komissiolle ja mainittava syyt. Jos komissio
hyväksyy peruutuksen, ensimmäisen kohdan vaatimus ei enää
koske ilmoittajaa.
Jos peruutus on evätty, ilmoittaja voi 30 päivän kuluessa
pyytää komissiolta, että asiasta päätetään biosididirektiivin 28
artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.
3.
Jäsenvaltiot voivat esittää, mitkä vanhat tehoaineet voitaisiin mahdollisesti sisällyttää yleiskemikaaleina biosididirektiivin
liitteeseen I B. Tätä varten niiden on toimitettava esityksensä
komissiolle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän
asetuksen voimaantulosta. Mukaan on liitettävä tämän
asetuksen liitteessä I tarkoitetut tiedot.
4.
Komissio toimittaa jäsenvaltioille mahdollisten yleiskemikaalien luettelon, johon kerätään vanhoja yleiskemikaaleja.
Jäsenvaltiot voivat esittää 3 kohdan vaatimusten mukaisesti
lisää tällaisia yleiskemikaaleja kolmen kuukauden kuluessa siitä,
kun ne ovat saaneet mainitun luettelon.

9 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Margot WALLSTRÖM

Komission jäsen
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LIITE I
TIEDOT, JOTKA VAADITAAN 3 ARTIKLAN MUKAISESTI TEHTÄVÄÄN TUNNISTAMISEEN TAI 8
ARTIKLAN 3 TAI 4 KOHDAN MUKAISESTI TEHTÄVÄÄN ESITYKSEEN
1

Tunnistajan (1) tunnistetiedot:

1.1 Tunnistajan nimi ja osoite ym. tiedot sekä maininta siitä, onko kyseessä tuottaja, formuloija vai jäsenvaltio.
1.2 Jos tunnistaja on tuottaja, joka ei ole tehoaineen valmistaja: valmistajan valtuutus tunnistajalle toimia hänen
yksinomaisena edustajanaan yhteisössä.
1.3 Jos tunnistaja ei ole tehoaineen valmistaja: kyseisen valmistajan nimi ja osoite.
2

Aineen tunnistetiedot:

2.1 ISOn ehdottama tai hyväksymä yleisnimi ja synonyymit.
2.2 Kemiallinen nimi IUPAC-nimikkeistön mukaan.
2.3 Valmistajan kehityskoodinumero(t) (jos saatavissa).
2.4 CAS- ja EY-numerot.
2.5 Molekyyli- ja rakennekaava (mukaan lukien täydelliset tiedot mahdollisista isomeereistä) sekä molekyylimassa.
2.6 Tehoaineen puhtausaste g/kg tai g/l, tapauksen mukaan.
3

Todiste siitä, että aine on ollut markkinoilla biosidivalmisteen tehoaineena ennen 14 päivää toukokuuta 2000.
EY-numeron lisäksi todisteet siitä, että ainetta on käytetty tehoaineena vähintään yhdessä biosidivalmisteessa, esim.
lasku ja valmisteen koostumus ja/tai päällysmerkinnät.

4

Jäsenvaltiot, joissa tehoaine on markkinoilla. Yleiskemikaalien osalta jäsenvaltiot, joissa yleiskemikaalia käytetään.

5

Jos tunnistaja on tuottaja: vuosina 1998—2000 keskimäärin vuosittain markkinoille saatetut tehoainemäärät valmisteryhmittäin direktiivin 98/8/EY liitteen V mukaisesti, tarpeen mukaan eriteltynä seuraavassa lueteltuihin alaryhmiin.
Jos tilastoja ei ole saatavilla, arvio riittää.

6

Poikkeuksena 5 kohdassa mahdollisten yleiskemikaalien osalta: vuosittain markkinoille saatetut ja biosidivalmisteina
käytetyt kokonaismäärät valmisteryhmittäin direktiivin 98/8/EY liitteen V mukaisesti. Tarvittaessa on esitettävä
määrät alaryhmittäin seuraavan luettelon mukaisesti.
Direktiivin 98/8/EY liitteen V mukaiset valmisteryhmät ja tärkeysjärjestyksen määrittelemisessä tarvittavat
alaryhmät:
Valmisteryhmä 1: Ihmisen hygienian hoitoon tarkoitetut biosidivalmisteet
Valmisteryhmä 2: Yksityisten ja julkisten terveydenhuollon tiloihin tarkoitetut desinfiointiaineet sekä muut biosidivalmisteet
2.01 Lääkinnällisten laitteiden desinfiointiaineet, ihmisten asuin- ja oleskelutiloissa tai teollisuusalueilla käytettäväksi
tarkoitetut biosidivalmisteet
2.02 Uima-altaissa ym. käytettävät biosidivalmisteet
2.03 Ilmastointilaitteissa käytettävät biosidivalmisteet
2.04 Kemiallisia käymälöitä, jäteveden käsittelyä tai sairaalajätteiden käsittelyä varten tarkoitetut biosidivalmisteet
2.05 Muut valmisteryhmään 2 kuuluvat biosidivalmisteet
Valmisteryhmä 3: Eläinten hygienian hoitoon käytettävät biosidivalmisteet
Valmisteryhmä 4: Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja
Valmisteryhmä 5: Juomaveden desinfiointiaineet
Valmisteryhmä 6: Suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet
6.01 Pesuaineiden säilytysaineet
6.02 Muut suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet

(1) Jos kyseessä on 5 artiklan mukainen tunnistaminen tai 8 artiklan mukainen esitys: jäsenvaltio.

8.9.2000

8.9.2000

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Valmisteryhmä 7: Pintasäilytysaineet
Valmisteryhmä 8: Puunsuoja-aineet
8.01 Esikäsittely teollisuudessa (paine- ja tyhjiökyllästys sekä kastomenetelmä)
8.02 Muut puunsuoja-aineet
Valmisteryhmä 9: Kuitujen, nahan, kumin ja polymeeristen materiaalien säilytysaineet
9.01 Tekstiilien ja nahan säilytysaineet
9.02 Paperin säilytysaineet
9.03 Valmisteryhmän 9 kuuluvat kumin ja polymeeristen materiaalien säilytysaineet sekä muut biosidivalmisteet
Valmisteryhmä 10: Rakennustuotteiden säilytysaineet
Valmisteryhmä 11: Nestejäähdytyksessä ja prosessijärjestelmissä käytettävät säilytysaineet
11.01 Läpivirtausjärjestelmissä käytettävät säilytysaineet
11.02 Kiertojärjestelmissä käytettävät säilytysaineet
Valmisteryhmä 12: Limanestoaineet
12.01 Paperimassan limanestoaineet
12.02 Mineraaliöljyjen porauksessa käytettävät limanestoaineet
12.03 Muut limanestoaineet
Valmisteryhmä 13: Metallintyöstönesteiden säilytysaineet
Valmisteryhmä 14: Jyrsijämyrkyt
Valmisteryhmä 15: Lintumyrkyt
Valmisteryhmä 16: Nilviäismyrkyt
Valmisteryhmä 17: Kalamyrkyt
Valmisteryhmä 18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
18.01 Ammattikäyttöön tarkoitetut valmisteet
18.02 Muuhun kuin ammattikäyttöön tarkoitetut valmisteet
Valmisteryhmä 19: Karkotteet ja houkutteet
19.01 Suoraan ihmisen iholla tai eläimen nahkaan käytettävät karkotteet
19.02 Houkutteet ja karkotteet, joita ei käytetä suoraan ihmisen iholla tai eläimen nahkaan
Valmisteryhmä 20: Elintarvike- tai rehuvarastojen säilytysaineet
Valmisteryhmä 21: Kiinnittymisenestoaineet
Valmisteryhmä 22: Ruumiiden säilytykseen ja eläinten täyttämiseen käytettävät nesteet
Valmisteryhmä 23: Muiden selkärankaisten torjunta
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LIITE II
TIEDOT, JOTKA VAADITAAN 4 ARTIKLAN TAI 8 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAISESTI TEHTÄVIIN ILMOITUKSIIN
1. Direktiivin 98/8/EY liitteen V mukainen valmisteryhmä (mukaiset valmisteryhmät, jota (joita) varten ilmoitus toimitetaan.
2. Yhteenveto tutkimuksista, tiedoista ja ainetta koskevista määrityksistä sekä meneillään olevien tai suunniteltujen
tutkimusten loppuunsaattamisen päivämäärä siten kuin se määritellään liitteen II taulukossa 1. Vain sellaiset tiedot,
jotka on säilytettävä biosidivalmisteiden käyttöä ja laatua koskevaan täydelliseen asiakirja-aineistoon, on toimitettava.
3. Todiste siitä, että aine on ollut markkinoilla biosidivalmisteen tehoaineena ennen 14 päivää toukokuuta 2000.
EY-numeron lisäksi myös todisteet siitä, että ainetta on käytetty tehoaineena vähintään yhdessä biosidivalmisteessa,
esim. lasku ja valmisteen koostumus ja/tai päällysmerkinnät.
4. Jäsenvaltiot, joissa tehoaine on markkinoilla. Yleiskemikaaleina käytettyjen aineiden osalta jäsenvaltiot, joissa yleiskemikaalia käytetään.
5. Jos tunnistaja on tuottaja, on toimitettava myös tiedot sellaisissa valmisteryhmissä käytetyistä määristä, joita ei ole
ilmoitettu:
a) Vuosina 1998—2000 keskimäärin vuosittain markkinoille saatetut tehoaineet valmisteryhmittäin direktiivin 98/
8/EY liitteen V mukaisesti, eriteltynä tarvittaessa liitteessä I lueteltuihin alaryhmiin. Jos tilastoja ei ole saatavilla,
arvio riittää.
b) Ilmoittajan arvioitu markkinaosuus prosentteina vuosina 1998—2000 yhteisössä
i) kyseisessä valmistetyypissä käytetyn tehoaineen kokonaiskäytöstä, tarvittaessa alaryhmiin; ja
ii) aineen kokonaiskäytöstä yhteisössä.
6. Poikkeuksena 5 kohdassa mahdollisten yleiskemikaalien osalta: vuosittain markkinoille saatetut ja biosidivalmisteissa
käytetyt kokonaismäärät valmisteryhmittäin direktiivin 98/8/EY liitteen V mukaisesti ja alaryhmittäin liitteessä I
esitetyn luettelon mukaisesti.
7. Vakuutus, että toimitetut tiedot ovat totuudenmukaiset ja että ilmoittaja sitoutuu toimittamaan nemetyn jäsenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut täydelliset asiakirjaaineistot komission asettamassa määräajassa. Ilmoittaja vahvistaa, että ilmoituksen yhteydessä toimitetut tiedot perustuvat tutkimuksiin, jotka ovat ilmoittajan käytettävissä ja toimitetaan esittelijänä toimivalle jäsenvaltiolle osana 11
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua asiakirja-aineistoa.
Taulukko (1)

Numero (2)

Asia

Pakolliset
tiedot (3)

Ilmoittajan tunnistetiedot
1.1

Ilmoittajan nimi ja osoite ym. tiedot sekä maininta siitä,
onko kyseessä 2 artiklassa tarkoitettu tuottaja

×

1.1

Jos ilmoittaja on tuottaja, joka ei ole tehoaineen valmistaja:
valmistajan valtuutus ilmoittajalle toimimaan hänen yksinomaisena edustajanaan yhteisössä

×

1.2

Jos ilmoittaja ei ole tehoaineen valmistaja: kyseisen valmistajan nimi ja osoite

×

Tehoaineen tunnistetiedot
2.1

ISOn ehdottama tai hyväksymä yleisnimi ja synonyymit

×

2.2

Kemiallinen nimi IUPAC-nimikkeistön mukaan

×

Toimitetaan
jos
mahdollista

Asiakirjaaineston tila:
(TS,loppupvm.,
NR) (4)
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Numero (2)

Asia

L 228/15

Pakolliset
tiedot (3)

2.3

Valmistajan kehityskoodinumero(t) (jos saatavissa)

×

2.4

CAS- ja EY-numerot

×

2.5

Molekyyli- ja rakennekaava

×

2.6

Tehoaineen valmistusmenetelmä (synteesireitti lyhyesti)

×

2.7

Tehoaineen puhtausaste g/kg tai g/l, tapauksen mukaan

×

2.8

Epäpuhtauksien ja lisäaineiden tunnistetiedot sekä rakennekaava ja arvioidut määrät (g/kg tai g/l), tapauksen mukaan

×

2.9

Luonnosta saatavan tehoaineen tai sen esiaste(id)en alkuperä

×

Toimitetaan
jos
mahdollista

Asiakirjaaineston tila:
(TS,loppupvm.,
NR) (4)

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
3.1

Sulamispiste, kiehumispiste, suhteellinen tiheys

×

3.2

Höyrynpaine (Pa)

×

3.5

Vesiliukoisuus, mukaan lukien pH:n (5—9) ja lämpötilan
vaikutus liukoisuuteen, tarpeen mukaan

×

3.6
(3.9)

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi

×

Myrkyllisyyttä ja aineenvaihduntaa koskevat tutkimukset
6.1.1

Välitön myrkyllisyys — suun kautta

×

6.1.2—6.1.3

Välitön myrkyllisyys — ihon kautta tai hengitysteitse

×

6.1.4

Välitön myrkyllisyys — ihon ja silmien ärsytys

×

6.1.5

Välitön myrkyllisyys — ihon herkistyminen

×

6.2

Aineenvaihduntatutkimukset nisäkkäillä

6.3—6.4

90 vuorokauden subkrooninen myrkyllisyystesti tai lyhytaikainen (28 vuorokautta) toistuvasta annostelusta johtuvan
myrkyllisyyden testi. Tulokset 90 vuorokauden testistä on
toimitettava, jos ne ovat saatavilla. 28 vuorokauden testiä
ei tarvitse suorittaa, jos sitä ei ole saatavilla

6.5

Krooninen myrkyllisyys

6.6.1

In vitro geenimutaatiotutkimus bakteereilla

×

6.6.2

In vitro sytogeneettinen tutkimus nisäkässoluilla

×

6.6.3

In vitro geenimutaatiomääritys nisäkässoluilla

×

×
×

×
×

×

×
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Asia
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Pakolliset
tiedot (3)

Toimitetaan
jos
mahdollista

Asiakirjaaineston tila:
(TS,loppupvm.,
NR) (4)

6.6.4

Jos testien 6.6.1, 6.6.2 tai 6.6.3 tulos on positiivinen,
vaaditaan in vivo genotoksisuustutkimus

×

6.6.5

Jos testin 6.6.4 tulos on nagatiivinen, mutta in vitro
kokeiden tulos on positiivinen, vaaditaan toinen in vivo
genotoksisuustutkimus

×

6.6.6

Jos testin 6.6.4 tulos on positiivinen, voidaan vaatia testi
mahdollisten sukusoluihin kohdistuvien vaikutusten selvittämiseksi

×

6.7

Karsinogeenisuustutkimus

×

×

6.8.1

Teratogeenisuustesti

×

×

6.8.2

Fertiliteettitutkimus

×

×

6.9.4
(6.12.4)

Mahdolliset epidemiologiset tutkimukset väestöstä

×

Ekotoksikologiset tutkimukset
7.1.1
(7.4.1.1)

Välitön myrkyllisyys kalalle

×

7.2
(7.4.1.2)

Välitön myrkyllisyys vesikirpulle (Daphina magna) / selkärangattomille

×

7.3
(7.4.1.3)

Levän kasvun estyminen

×

7.4
(7.4.1.4)

Mikrobiologisen aktiivisuuden estyminen

×

7.5
(7.4.2)

Biokertyvyys

7.6.1.1
(7.1.1.2.1)

Hajoaminen — bioottinen — helppo biohajoavuus

7.6.1.2
(7.1.1.2.2)

Hajoaminen — bioottinen — aineen luontainen biohajoavuus, tapauksen mukaan

7.6.2.1
(7.1.1.1.1)

Hajoaminen — abioottinen — hydrolyysi pH:n funktiona
ja muuntumistuotteiden tunnistaminen

7.6.2.2
(7.1.1.1.2)

Hajoaminen — abioottinen — valokemiallinen muuntuminen vedessä ja muuntumistuotteiden tunnistaminen

7.7
(7.1.3)

Adsorptio/desorptio -seulontatesti

×

Ehdotukset sekä perustelut ehdotuksille tehoaineen luokittelemiseksi ja merkinnöiksi direktiivin 67/548/ETY mukaisesti

×

Vaaraa osoittavat lausekkeet

×

Muita direktiivin 98/8/EY liitteissä II A ja III A vaadittuja tietoja, jotka ovat
tärkeitä päätettäessä siitä, milloin tehoainetta koskava täydellinen asiakirjaaineisto pitäisi toimittaa tarkastusohjelmaan

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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Asia
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Pakolliset
tiedot (3)

Toimitetaan
jos
mahdollista

Tiedot sellaisista tutkimustuloksista, jotka voisivat herättää huolta ja joita ei
ole mainittu edellä

×

Tiedot sellaisista perusteelliseen riskinarviointiin tarvittavien tutkimusten
kestosta, joita ei voida toimittaa nimetylle jäsenvaltiolle 42 kuukauden
kuluessa tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun
luettelon julkaisemisesta

×

Asiakirjaaineston tila:
(TS,loppupvm.,
NR) (4)

(1) Sellaista tehoainetta, joka on pieneliö, koskevat tiedot annetaan tarvittassa direktiivin 98/8/EY liitteen IV A mukaisesti.
(2) Taulukon numerointi vastaa direktiivin 98/8/EY liitteessä II A käytettyä numerointia. Sulkumerkkejä käytetään, jos numero poikkeaa
asiakirjan ”Technical guidance document in support of the Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market
— Part I — Guidance on data requirements for active substances and biocidal products” (luonnos, joulukuu 1999) vastaavasta numerosta.
(3) Tieto on pakollinen vain, jos määritys tarvitaan ilmoitettua valmisteryhmää/käyttötapaa koskevaan täydelliseen asiakirja-aineistoon. Jos
tietoa ei toimiteta, koska se ei ole tieteellisesti perusteltua tai teknisesti mahdollista, tästä on toimitettava perustelut.
(4) TS: Tiedot saatavilla, loppupvm.: Merkitään meneillään olevien tai toimeksi annettujen tutkimusten tavoitteeksi asetettu loppuunsaattamispäivämäärä; NR: Tieto, jonka hakija ei usko olevan tarpeen perusteelliseen riskinarviointiin, ja perustelut sen pois jättämiseen; tämä ei
vaikuta siihen, että asiakirja-aineiston täydellisyys on todennettava direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 1 kohdan b kohdan mukaisesti.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1897/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 577/98 täytäntöönpanosta työttömyyden määritelmän osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä 9 päivänä maaliskuuta 1998 annetun
asetuksen (EY) N:o 577/98 (1), ja erityisesti sen 4 artiklan 3
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 577/98 4 artiklan 3 kohtaa noudattaen olisi vahvistettava muuttujien määritelmät ja
työmarkkina-asetelmaa koskevien kysymysten muotoiluperiaatteet.
Työllisyystilastojen kansainvälisen vertailun vuoksi jäsenvaltioiden ja yhteisön toimielinten on mitattava työllisyyttä soveltaen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) työllisyyden ja työttömyyden määritelmiä.

(3)

Komissio tarvitsee vertailukelpoisia indikaattoreita työllisyyden suuntaviivojen (2) täytäntöönpanossa tapahtuneen kehityksen seuraamiseksi ja arvioimiseksi.

(4)

Sen vuoksi olisi laadittava kaikille jäsenvaltioille yhteinen
työttömyyden määritelmä ja yhdenmukaistettava työvoimatutkimusten kyselylomakkeita entistä enemmän.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston
päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (3) perustetun tilastoohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Työttömyyden määritelmä annetaan tämän asetuksen liitteessä I.
2.
Työmarkkina-asemaa koskevien kysymysten muotoiluperiaatteet esitetään tämän asetuksen liitteessä II.
2 artikla
1.
Yhteisön työvoimaa koskevaa otantatutkimusta varten
esitettyjen työmarkkina-asemaa koskevien kysymysten on
oltava tämän asetuksen liitteessä II esitettyjen periaatteiden
mukaisia ja tehtävä mahdolliseksi mitata työttömyyttä sellaisena kuin se on määritelty liitteessä I.
2.
Edellä olevaa 1 kohtaa voidaan kuitenkin olla soveltamatta työvoimaa koskevan otantatutkimuksen mukauttamiseen
tarvittavana aikana. Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltioiden on
selkeästi osoitettava 1 kohdassa mainituista määritelmästä ja
periaatteista poikkeamiset, kun yhteisön työvoimaa koskevan
otantatutkimuksen tiedot toimitetaan Eurostatiin.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Pedro SOLBES MIRA

Komission jäsen

(1) EYVL L 77, 14.3.1998, s. 3.
(2) EYVL C 69, 12.3.1999, s. 2.
(3) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.
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LIITE I
Työvoimatutkimus: työttömyyden määritelmä
1. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kolmannessatoista ja neljännessätoista kansainvälisessä työvoimatilastoja käsittelevässä konferenssissa (ICLS) hyväksymien määritelmien mukaisesti yhteisön työvoimaa koskevassa otantatutkimuksessa
työttömiä ovat ne 15—74-vuotiaat henkilöt, jotka olivat:
a) vailla työtä tarkasteluviikon aikana eli jotka eivät olleet palkkatyössä tai palkattomassa työssä (vähintään tunnin
ajan);
b) käytettävissä työntekijöinä eli valmiita aloittamaan palkkatyön tai palkattoman työn tekemisen kahden viikon
kuluessa tarkasteluviikosta;
c) aktiivisia työntekijöitä eli jotka olivat tarkasteluviikon loppuun päättyneen neljän viikon jakson aikana ryhtyneet
erityisiin toimenpiteisiin palkkatyön tai palkattoman työn löytämiseksi tai jotka olivat löytäneet työpaikan ja
aloittavat työn korkeintaan kolmen kuukauden kuluessa.
Seuraavien toimenpiteiden katsotaan olevan 1 kohdan c alakohdan mukaisia erityisiä toimenpiteitä:
— julkiseen työvälityspalveluun yhteydessä oleminen kumman tahansa osapuolen aloitteesta työn löytämiseksi
(kirjoittautumisen uudistamista pelkästään hallinnollisista syistä ei katsota erityiseksi toimenpiteeksi),
— yhteyden ottaminen yksityiseen valitystoimistoon (tilapäistöiden välitystoimisto, rekrytointiyritys jne.) työn löytämiseksi,
— työhakemuksen lähettäminen suoraan työnantajalle,
— hakeminen hankilökohtaisten suhteiden avulla, ammattiyhdistysten välityksellä jne.,
— ilmoitusten laittaminen lehtiin tai lehti-ilmoituksiin vastaaminen,
— työpaikkailmoitusten tutkiminen,
— työhönottoprosessiin liittyvään testiin, kilpailuun tai haastatteluun osallistuminen,
— maan, tilojen tai tarvikkeiden etsiminen,
— toimenpiteet lupien, lisenssien tai rahoituksen saamiseksi.
2. Koulutuksen katsotaan olevan keino edistaa työllistymistä, mutta se ei ole työnhakumenetelmä. Koulutuksessa ja ilman
työtä olevien henkilöiden ei katsota olevan työttömiä, paitsi jos he ovat ”käytettävissä työntekijöinä” ja ”työnhakijoita”
1 kohdan b ja c alakohtien määritelmien mukaisesti.
3. Lomautetut henkilöt katsotaan työttömiksi, jos he eivät saa työnantajaltaan merkittävää osuutta (≥ 50 %) palkasta ja
jos he ovat ”käytettävissä työntekijöinä” ja ”työnhakijoita”. Lomautetut henkilöt rinnastetaan työntekijöihin, jotka ovat
palkattomalla vapaalla työnantajan aloitteesta (myös silloin, kun vapaa rajoitetaan julkisista varoista tai rahastoista —
16. ICLS). Tässä tapauksessa lomautetut henkilöt katsotaan työllisiksi, jos työn uudelleen aloittamisen päivämäärästä
on sovittu ja jos tämä päivämäärä on kolmen kuukauden kuluessa.
4. Kausityöntekijöillä ei voida katsoa olevan muodollista yhteyttä sesongin aikaiseen työhönsä sesongin ulkopuolella. He
eivät enää saa palkkaa työnantajaltaan, vaikka heillä on varmuus työhön palaamisesta. Jos he eivät ole työssä sesongin
ulkopuolisena aikana, heidät katsotaan työttömiksi vain, jos he ovat ”käytettävissä työntekijöinä” ja ”työnhakijoita” 1
kohdan b ja c alakohdan määritelmien mukaisesti.
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LIITE II
Työvoimatutkimus: työmarkkina-asemaa koskevien kysymysten muotoiluperiaatteet

1. Kyselylomake alkaa tavallisesti ILOn määritelmien mukaista työmarkkina-asemaa (työllinen, työtön tai työvoimaan
kuulumaton) koskevilla kysymyksillä. Nämä kysymykset esitetään heti kotitalouden jäsenten väestötietoja koskevien
kysymysten jälkeen. Niiden edellä ei pidä esittää varsinkaan pääasiallista tai tavanmukaista toimintaa (opiskelija,
kotona, eläkkeellä jne.) koskevia kysymyksiä tai työttömyysetuuksien saamiseksi julkiseen työnvälityspalveluun
kirjoittautumista koskevia kysymyksiä, jos ne saattavat vaikuttaa ILOn mukaista työmarkkina-asemaa koskeviin
vastauksiin.
Jos työllisen tai työvoimaan kuulumattoman henkilön työmarkkina-asema on ilmeisesti pysyvä tai vakaa, hänen
tietonsa voidaan mahdollisissa myöhemmissä tietojenkeruissa nopeasti tarkistaa vertaamalla niitä edellisen tietojenkeruun tietoihin.
2. Työllisyyttä koskevia kysymyksiä on vähintään kaksi: toinen koskee sitä, käykö henkilö työssä, ja toinen sitä, onko
henkilöllä työpaikka ja onko hän silti väliaikaisesti poissa työstä (= vapaalla olevat henkilöt). Työssä käyntiä koskeva
kysymys on esitettävä ennen työpaikkaa koskevaa kysymystä, minkä avulla kysymysten välille pystytään luomaan
kontrasti ja siten myötävaikuttamaan siihen, että kaikki tilapäisesti poissa työstä olevat henkilöt tunnistetaan.
Lomautettujen henkilöiden (palkaton vapaa työnantajan aloitteesta) tunnistaminen ja heidän luokittelunsa työllisiin
(tai työttömiin) määräytyy työpaikan ja työntekijän välistä muodollista sidettä koskevien kahden ehdon mukaan:
onko varmuus työhön palaamisesta ja onko työsopimuksen katkeaminen lyhytaikaista (≤ 3 kuukautta). Näitä ehtoja
koskevat tiedot saadaan selville kysymyksellä, joka esitetään heti niiden kysymysten jälkeen, jotka koskevat tilapäistä
poissaoloa tai syytä siihen, etteivät henkilöt ole hakeneet töitä neljän viimeksi kuluneen viikon aikana, tai edelleen
tarjoamalla vastausluokkia näissä kysymyksissä.
3. Työllisyyttä ja työnhakua koskevien kysymysten tulee sisältää peruste, jonka avulla pystytään tunnistamaan vain
muutaman tunnin, jopa vain yhden tunnin ajan työskentelevät henkilöt.
4. Työllisyyttä koskevien kysymysten tulee sisältää peruste, jonka avulla pystytään tunnistamaan palkatta perheyrityksessä työskentelevät henkilöt. Nämä henkilöt voidaan tunnistaa myös erillisellä työssä käyntiä koskevalla kysymyksellä.
5. Työllisyyttä koskevista kysymyksistä tulee käydä selvästi ilmi, että ILOn mukaan ainoastaan palkkaa tai voiton
saamista vastaan tehty työ katsotaan taloudelliseksi toiminnaksi.
6. Tarkasteltava työviikko on rajattava täsmällisesti. Työllisyyttä koskevalla kysymyksellä viitataan tavallisesti viimeksi
kuluneeseen viikkoon (maanantaista sunnuntaihin), ja siinä annetaan tarkat päivämäärät. Työnhakuun ja työhön
käytettävissä olemiseen liittyvät tarkastelujaksot on rajattava selvästi. Työnhakua ja hakemisessa käytettyjä menettelytapoja koskevat kaksi kysymystä viittaavat neljään viimeksi kuluneeseen viikkoon, joihin tarkasteluviikko sisältyy, ja
työhön käytettävissä olemista koskeva kysymys viittaa tarkasteluviikkoa seuraaviin kahteen viikkoon.
7. Työnhakua koskeva kysymys esitetään kaikille henkilöille, joilta on kysytty työllisyyttä koskevat kysymykset ja jotka
voidaan vastauksen perusteella määritellä työtä vailla oleviksi. Tämän kysymyksen edellä ei esitetä suodattavia
kysymyksiä. Jos työllisen tai työvoimaan kuulumattoman henkilön työmarkkina-asema on ilmeisesti pysyvä tai vakaa,
hänen tietonsa voidaan mahdollisissa myöhemmissä tietojenkeruissa nopeasti tarkistaa vertaamalla niitä edellisen
tietojenkeruun tietoihin.
8. Työnhakua koskevalla kysymyksellä pyritään saamaan selville, millaisin toimin, myös epäsäännöllisin, haastateltu
henkilö on etsinyt töitä tai pyrkinyt työllistämään itsensä. Kysymys on muotoiltava niin, ettei ainoastaan useita
viikkoja jatkuvia toimenpiteitä katsottaisi työnhaun ehdot täyttäviksi.
9. Työnhakumenetelmää koskeva kysymys kattaa aktiiviset ja passiiviset hakumenetelmät. Seuraavien menetelmien
katsotaan olevan aktiivisia:
— yhteyden ottaminen julkiseen työnvälityspalveluun työn löytämiseksi,
— yhteyden ottaminen yksityiseen välitystoimistoon työn löytämiseksi,
— työhakemuksen lähettäminen suoraan työnantajalle,
— hakeminen henkilökohtaisten suhteiden avulla, ammattiyhdistysten välityksellä jne.,
— ilmoitusten laittaminen tai ilmoituksiin vastaaminen,
— työpaikkailmoitusten tutkiminen,
— työhönottoprosessiin liittyvään testiin, kilpailuun tai haastatteluun osallistuminen,
— maan, tilojen tai tarvikkeiden etsiminen,
— toimenpiteet lupien, lisenssien tai rahoituksen saamiseksi.
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10. ”Yhteyden ottaminen julkiseen työnvälityspalveluun työn löytämiseksi” on kahdenvälistä. Yhteyden otto tapahtuu
työttömäksi kirjoittautuneen tai työnvälityspalvelun aloitteesta, ja se tarkoittaa työnhakumenetelmiä koskevan kysymyksen ensimmäistä vastausluokkaa. Yhteyden ottaminen on pidettävä erillään kirjoittautumisen hallinnollisesta
uudistamisesta työttömyysetuuksien saamiseksi (ellei yhteyden ottamista edellä jakso, jona henkilö on ollut työssä tai
työvoimaan kuulumattomana) ja myös työnvälityspalvelun antamasta avusta työttömäksi kirjoittautuneen työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. ”Yhteyden ottaminen julkiseen työnvälityspalveluun” aktiivisena menetelmänä
tarkoittaa ainoastaan:
— ”kirjoittautumista ensimmäistä kertaa työnvälityspalvelun kortistoon (työllisyysjakson tai työvoimaan kuulumattomana olemisen jälkeen)”,
— ”tietojen hankkimista mahdollisista työpaikkatarjouksista”, tai
— ”työpaikan tarjoamista työnvälityspalvelun toimesta”, mihin työnhakija voi vastata myönteisesti tai kielteisesti.
11. Työnhakumenetelmiä luetellaan, kunnes vähintään kolme aktiivista menetelmää on mainittu.
12. Sellaiset henkilöt, jotka ovat parhaillaan vailla työtä mutta jotka eivät etsi työtä, koska he ovat jo löytäneet
korkeintaan kolmen kuukauden kuluessa alkavan työn, tunnistetaan ja luokitellaan erillisessä vastausluokassa.

L 228/21

L 228/22

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

8.9.2000

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1898/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
asetuksen (EY) N:o 2630/97 muuttamisesta sen 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä vuositarkastuksia
koskevan kertomuksen mallin osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Asetus (EY) N:o 2630/97 olisi tämän vuoksi muutettava.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston komitean
lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta 21 päivänä huhtikuuta 1997
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 (1) ja erityisesti
sen 10 artiklan d kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Komission asetuksen (EY) N:o 2630/97 ( ), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 132/
1999 (3), säädetään yksityiskohtaisista säännöistä
asetuksen (EY) N:o 820/97 täytäntöönpanemiseksi
nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän
mukaisesti tehtävien tarkastusten vähimmäistason osalta.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2630/97 5 artiklan 2 kohta
seuraavasti:

Jäsenvaltioiden ja komission välisen tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi nautaeläinalan tarkastusten
tulosten osalta on laadittava asetuksen (EY) N:o 2630/97
5 artiklan 1 kohdassa säädettyjen komissiolle toimitettavien vuosikertomusten malli.

2 artikla

2

”2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava
komissiolle tämän asetuksen liitteessä olevan mallin mukaisesti.”

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen

(1) EYVL L 117, 7.5.1997, s. 1.
(2) EYVL L 354, 30.12.1997, s. 23.
(3) EYVL L 17, 22.1.1999, s. 20.
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LIITE
KERTOMUS YHTEISÖN NAUTAELÄINALAN TUNNISTUS- JA REKISTERÖINTISÄÄNNÖKSIÄ KOSKEVIEN
TARKASTUSTEN TULOKSISTA
1. Tuloksia koskevat tiedot 5 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti:
a) raportointi- tai tarkastusajanjakson alussa jäsenvaltion alueelle rekisteröityjen tilojen kokonaismäärä;
b) tarkastettujen tilojen kokonaismäärä;
c) tehtyjen tarkastusten kokonaismäärä;
d) asetuksen 2 artiklan 4 kohdan mukaisen riskianalyysin perusteet tilojen valitsemiseksi ja viittaus tarkastukset
tehneeseen viranomaiseen sekä riskianalyysiperusteiden mukainen valittujen tilojen erittely, jos se on mahdollista;
e) raportointi- tai tarkastusajanjakson alussa rekisteröitynä olevan nautakirjan kokonaismäärä;
f) tarkastettujen nautaeläinten kokonaismäärä;
g) tehtyjen tarkastusten tyyppi: fyysinen tarkastus, asiakirjojen tarkastus, siirtoilmoitusten viivästymisiä koskevat
tarkastukset.
2. Tuloksia koskevat tiedot asetuksen 5 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti:
a) havaittujen rikkomusten määrä ja erityisesti 1 kohdan g alakohdan mukaisissa tarkastuksissa havaitut poikkeavuudet;
b) seuraamukset (mukaan lukien seuraamusten tyypit ja tiedot niiden seurannasta) komission asetuksen (EY) N:o
494/98 (*) mukaisesti, esitettynä 1 kohdan g alakohdan ja 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tehtyjen tarkastusten
tyyppien ja havaittujen rikkomusten mukaisesti.

(*) EYVL L 60, 28.2.1998, s. 78.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1899/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta ja Korean tasavallasta peräisin olevien
polyesterikatkokuitujen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1472/2000 muuttamisesta
todetun 9,7 prosentin polkumyyntimarginaalin on
oltava 5,3 prosenttia.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan
yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojatumisesta
22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 384/96 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 905/98 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan,

(4)

Lisäksi asetuksen artiklaosassa näitä kahta yritystä varten
käyttöön otettava polkumyyntitulli oli määritelty väärin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa asiasta,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1472/2000 (3) komissio
otti käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Intiasta ja
Korean tasavallasta peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuonnissa.

(2)

Erään yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan korealaisen tuottajan sekä siihen etuyhteydessä olevan
Koreassa toimivan kauppayrityksen polkumyyntimarginaali, johon toimenpide perustui, oli merkitty virheellisesti tietokoneen laskutaulukossa olleen virheellisen
laskukaavan takia.

(3)

Erityisesti Soulissa toimivien SK Chemicals Co. Ltd:n ja
SK Global Co. Ltd:n johdanto-osan 59 kappaleessa

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1472/2000 1 artiklan 2 kohdan
taulukossa SK Chemicals Co. Ltd, 948-1, Daechi 3-dong,
Kangnam-ku, Soul 135-283, Korea ja SK Global Co. Ltd, 36-1,
2Ga, Ulchiro, Chung-Gu, Soul, Korea, ”9,7 %”:n tulli ”5,3 %”:lla.
2 artikla
Edellä 1 artiklassa mainittu muutos tulee voimaan asetuksen
(EY) N:o 1472/2000 voimaantulosta alkaen.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Pascal LAMY

Komission jäsen

(1) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.
(2) EYVL L 128, 30.4.1998, s. 18.
(3) EYVL L 166, 6.7.2000, s. 1.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1900/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
naudanliha-alan palkkiojärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun
asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta
selvyyden vuoksi samasta käsitteestä olisi käytettävä aina
samaa ilmaisua. Tämä terminologiaan liittyvä ongelma
on näin ollen aiheellista ratkaista uuden palkkiojärjestelmän käyttöönotosta alkaen.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1), ja erityisesti sen 11 artiklan
5 kohdan, 13 artiklan 5 kohdan, 20 artiklan ja 50 artiklan
toisen luetelmakohdan,

(3)

Teurastuspalkkion osalta asetuksen (EY) N:o 2342/1999
35 artiklan 1 kohdassa säädetty eläintukihakemusten
jättämistä koskeva kuuden kuukauden enimmäisaika
näyttää riittämättömältä toimenpiteen hallinnossa sen
ensimmäisen soveltamisvuoden aikana ilmenneiden
vaikeuksien, erityisesti tietokannan tehokkaaseen toimintaan liittyvien syiden vuoksi. Sen vuoksi on sallittava
vuoden 2000 ensimmäisten kuukausien aikana teurastettujen tai vietyjen eläinten osalta, että jäsenvaltio voi
pidentää määräaikaa uuden palkkiojärjestelmän käyttöönotosta alkaen, ja on säädettävä mainitun pidennyksen takarajasta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2343/1999 41 artiklassa säädetään
erityispalkkion, emolehmäpalkkion ja teurastuspalkkion
osalta mahdollisuudesta maksaa tuottajalle ennakkoa,
joka on tietty prosenttiosuus tuen määrästä. Tätä
mahdollisuutta ei ole asetuksen (EY) N:o 1254/1999 14
artiklassa tarkoitetuille lisäpalkkioille. Jotta helpotettaisiin näiden maksujen moitteetonta hallintoa, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus maksaa mahdollisimman suuri määrä lisäpalkkioista ennakkoon.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2342/1999 43 artiklassa
vahvistetaan palkkioiden ja laajaperäistämispalkkion
kansalliseksi valuutaksi muuntamiseen sovellettava
sääntö. Selvyyden vuoksi ja jotta lisäpalkkiot otetaan
samalla tavoin huomioon talousarviossa, kyseistä
sääntöä olisi sovellettava myös lisäpalkkioihin.

(6)

Vuoristoalueilla sijaitsevien tilojen tuottajille maksettavaan
laajaperäistämispalkkioon,
josta
säädetään
asetuksen (EY) N:o 1254/1999 13 artiklan 4 kohdassa,
oikeutettujen lypsylehmien määrä vahvistetaan asetuksen
(EY) N:o 2342/1999 32 artiklan 8 kohdassa. Tämän
artiklan mukaisesti kyseinen määrä vastaa tuottajalle
kyseisenä kalenterivuonna alkavan 12 kuukauden
pituisen lisämaksujärjestelmän soveltamisajanjakson
alkamista edeltävänä 31 päivänä maaliskuuta myönnetyn tuottajakohtaisen maidon viitemäärän tuottamiseen tarvittavien lypsylehmien lukumäärää. Vuoristoalueille sijoittautuneet tuottajat, joilla on samanaikaisesti
laajaperäistämispalkkioon oikeutettuja lypsylehmiä ja
muihin suoriin tukiin oikeutettuja eläimiä, saattavat
joutua viittaamaan kahteen eri päivämäärään tuottajakohtaisen maidon viitemäärän määrittelemiseksi.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta
28 päivänä lokakuuta 1999 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2342/1999 (2), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1042/2000 (3), 32 artiklassa säädettyä laajaperäistämispalkkiota varten tilan
eläintiheys määritetään kyseessä olevan kalenterivuoden
aikana tilalla olevien urospuolisten nautaeläinten,
lehmien ja hiehojen lukumäärän perusteella. Jonkin
eläinkulkutaudin ilmetessä tuotantoyksiköstä ei saa viedä
pois eläimiä, jos toimivaltaiset eläinlääkintäviranomaiset
päättävät kieltää eläinten siirtämisen tuotantoyksiköstä,
teuraaksi viemistä lukuun ottamatta. Kyseiset eläimet
otetaan huomioon määriteltäessä tilan eläintiheyttä, ja
tästä syystä tuottaja voi jäädä ilman laajaperäistämispalkkiota. Jotta asianmukaisesti toimivaa tuottajaa ei rankaistaisi hänestä riippumattomista syistä, eläintiheyden
määrittelemiseksi tilalla kyseisenä aikana, jota pidennetään eläinten menekkiin tarvittavalla ajalla, todettujen
nautayksiköiden määrään sovelletaan kiinteää korjauskerrointa uuden palkkiojärjestelmän käyttöönotosta
alkaen, jos tuottaja täyttää tietyt velvoitteet, vaikuttamatta laajaperäistämisen periaatteeseen muulla tavoin.
Maito- ja maitotuotealan lisämaksusta 28 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
3950/92 (4), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 749/2000 (5), 4 artiklassa ja maitoja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17
päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1255/1999 (6), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1670/2000 (7), 16
artiklan 3 kohdassa käytetään ilmaisua ”on käytettävissä”
viitattaessa tuottajakohtaiseen maidon viitemäärään.
Asetuksen (EY) N:o 2342/1999 32 artiklan 8 kohdan a
alakohdassa sitä vastoin käytetään ilmaisua ”myönnetty”
viitattaessa
samaan
perusteeseen.
Oikeudellisen
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 21.
281, 4.11.1999, s. 30.
118, 19.5.2000, s. 4.
405, 31.12.1992, s. 1.
90, 12.4.2000, s. 4.
160, 26.6.1999, s. 48.
193, 29.7.2000, s. 10.
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Tällaisia tapauksia varten on säädettävä erityistoimenpiteistä asetuksen (EY) N:o 1254/1999 50 artiklan mukaisesti, jotta yksinkertaistetaan järjestelmän soveltamista
kyseisten tuottajien osalta sekä järjestelmän hallintoa.
Kyseisille jäsenvaltioille on annettava samanlainen
mahdollisuus, josta säädetään muita tapauksia varten
asetuksen (EY) N:o 2342/1999 44 a artiklassa, käyttää 1
päivää huhtikuuta viitepäivämääränä niiden lypsylehmien lukumäärälle, jota tarvitaan tuottajalle myönnetyn
tuottajakohtaisen maidon viitemäärän tuottamiseen. Tätä
toimenpidettä sovelletaan vuodesta 2001 vuoden 2004
loppuun, joka on maitoalan suorien tukien tosiasiallinen
soveltamispäivä.
(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,
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se maksaa tuottajalle ennakkoa enintään 60 prosenttia
asetuksen (EY) N:o 1254/1999 14 artiklassa tarkoitettujen lisäpalkkioiden määrästä.”
2) Korvataan 1 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:
”Ennakkoa ei voida maksaa ennen sen kalenterivuoden
16 päivää lokakuuta, jonka osalta palkkiota haetaan tai
jonka osalta lisäpalkkio myönnetään.”
3) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Lopullisen palkkionmaksun tai lisäpalkkion yhteydessä maksetaan sen palkkiomäärän tai lisäpalkkion,
johon tuottajalla on oikeus, ja maksetun ennakon
erotus.”
4. Korvataan 43 artikla seuraavasti:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

”43 artikla
Muuntaminen kansalliseksi valuutaksi

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 2342/1999 seuraavasti:
1. Muutetaan 32 artikla seuraavasti:
1) Korvataan 8 kohdan a alakohdassa ilmaisu ”myönnetyn”
ilmaisulla ”käytettävissä olevan”.
2) Lisätään 11 kohta seuraavasti:
”11.
11. Jos eläimiä ei saa teuraaksi viemistä lukuun
ottamatta poistaa tuotantoyksiköstä toimivaltaisten eläinlääkintäviranomaisten päätöksen vuoksi, tämän artiklan
soveltamiseksi tilalla todettuun nautayksiköiden määrään
sovelletaan kerrointa 0,8.

Muunnettaessa palkkioiden, laajaperäistämispalkkioiden ja
lisäpalkkioiden määrää kansalliseksi valuutaksi käytetään 42
artiklan mukaisesti vahvistettua palkkionmaksuvuotta edeltävän joulukuun valuuttakurssien aikaan suhteutettua
laskettua keskiarvoa.”
5. Muutetaan 44 a artikla seuraavasti:
1) Korvataan ilmaisu ”ja 31 artiklan 2 kohdan a alakohdasta” seuraavalla ilmaisulla:
”31 artiklan 2 kohdan a alakohdasta ja 32 artiklan 8
kohdan a alakohdasta.”
2) Lisätään kolmas luetelmakohta seuraavasti:

Toimenpide on voimassa edellä mainitun päätöksen
soveltamisajan,
pidennettynä
kahdellakymmenellä
päivällä, edellyttäen, että tuottaja ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisesti kymmenen päivän
kuluessa päätöksestä tilalla olevien kyseisten eläinten
määrän ja että tuottaja on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet estääkseen ja/tai rajoittaakseen eläinkulkutaudin
esiintymistä.”

”— lypsylehmien lukumäärä laajaperäistämispalkkion
myöntämiseksi vuoristoalueilla sijaitsevilla tiloilla
pidettäville lypsylehmille.”

2. Lisätään 35 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan loppuun
seuraava virke:

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

”Jäsenvaltio voi päättää vuodeksi 2000, että ensimmäisen
vuosineljänneksen aikana teurastettujen tai vietyjen eläinten
osalta tukihakemuksen jättämiselle vahvistettua määräaikaa
pidennetään enintään 30 päivään syyskuuta 2000.”
3. Muutetaan 41 artikla seuraavasti:
1) Lisätään 1 kohtaan kolmas alakohta seuraavasti:
”Jäsenvaltio voi lisäksi päättää hallinnollisten tarkastusten
ja paikalla tehtyjen tarkastusten tulosten perusteella, että

2 artikla

Asetusta sovelletaan
Kuitenkin:

sen

voimaantulopäivästä

alkaen.

— 1 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta
2000. Edellä 1 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetun
ilmoitusvelvollisuuden 10 päivän määräaika lasketaan
kuitenkin ennen tämän asetuksen voimaantuloa ilmenneissä
tapauksissa tämän asetuksen voimaantulopäivästä,
— 1 artiklan 5 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta
2001.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1901/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91
soveltamissäännöksistä
on tarpeen täsmentää ja rajata tiedot, joita arvonlisäverolainsäädännön soveltamisesta jäsenvaltioissa vastaavat
viranomaiset ja jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan
tilastoinnista vastaavat viranomaiset voivat välittää toisilleen.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista
7 päivänä marraskuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 3330/91 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
1624/2000 (2), ja erityisesti sen 30 artiklan,

(8)

On tärkeää helpottaa mahdollisimman paljon yhteisön
sisäisten toimijoiden taakkaa joko antamalla niille
vapautus tilastointivelvollisuuksista tai yksinkertaistamalla velvollisuuksia. Tätä helpotusta tulisi rajoittaa
ainoastaan vaatimuksilla, jotka tekevät mahdolliseksi
saavuttaa riittävän tilastollisen laadun, jonka arviointiperusteet on näin ollen vahvistettava. Jokaisella jäsenvaltiolla on oltava välineet, joilla se voi varmistua laadusta
ottaen huomioon sen talouden ja kaupan rakenne.

(9)

On syytä tarkentaa eräisiin tilastotietoihin sovellettavien
kynnysarvojen laskutavat. Tilastojärjestelmän osalta on
syytä erottaa tämä tieto järjestelmästä, jota mahdollisesti
käytetään tilasto- ja veroilmoituksen yhteydessä.

(10)

Tilastollisista kynnyksistä huolimatta jäljellä on ilmoitusvelvollisia, jotka toteuttavat paljon arvoltaan vähäisiä
liiketoimia ja joiden on toimitettava tiedot erittäin yksityiskohtaisesti, mikä muodostaa kohtuuttoman taakan
suhteessa saatujen tietojen hyödyllisyyteen. Olisi otettava
käyttöön kevennys.

(11)

On tarpeen laatia luettelo tavaroista, jotka jätetään tavarakaupan tilastojen ulkopuolelle.

(12)

On syytä täydentää ilmoitettavien tietojen määrittelyä
sekä niiden ilmoittamista koskevia yksityiskohtaisia
sääntöjä.

(13)

Kilogrammoina ilmaistu nettomassa on tärkein indikaattori paljousyksikköjen joukossa, ja se on periaatteessa
mainittava jokaisen tavaralajin osalta. Tietyille tuotteille
se ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisin mitta. Näissä
tapauksissa on siten suotavaa olla vaatimatta ilmoitusvelvolliselta mainintaa nettomassasta.

(14)

Tavaroiden erityiset siirrot saattavat edustaa merkittävää
osaa jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista.
Yhteisön tasolla yhdenmukaistettujen säännösten puuttuminen vaikeuttaa tilastojen vertailukelpoisuutta jäsenvaltioiden välillä. Olisi mahdollisuuksien mukaan parannettava tilastoja koskevien säännösten yhdenmukaistamista tavaroiden erityisten siirtojen osalta noudattaen
aiheesta annettuja kansainvälisiä suosituksia.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (ETY) N:o 3330/91 soveltamissäännösten
vahvistamisesta annettua komission asetusta (ETY) N:o
3046/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2535/98 (4), on muutettu useaan
kertaan ja huomattavasti.

(2)

Komission asetuksissa (ETY) N:o 2256/92 (5), (EY) N:o
1125/94 (6) ja (EY) N:o 2820/94 (7) vahvistetaan
asetuksen (ETY) N:o 3330/91 soveltamista koskevia lisäsäännöksiä, jotka koskevat erityisesti jäsenvaltioiden
välisen kaupan tilastoihin liittyviä tilastollisia kynnyksiä,
tilastotietojen toimittamisen määräaikoja ja liiketoimikohtaista kynnystä.

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 uusien muutosten yhteydessä olisi aihetta koskeva sääntely uudistettava, jotta
helpotettaisiin sellaisten yritysten ja viranomaisten
tehtäviä, joita tämä sääntely koskee.

(4)

Jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen laatimiseksi
Intrastat-järjestelmän soveltamisala olisi tarkoin rajattava
sekä siihen sisällytettävien että sen ulkopuolelle jätettävien tavaroiden osalta.

(5)

Olisi määriteltävä ajankohta, josta alkaen yhteisön sisäisten toimijoiden on käytännössä täytettävä ilmoitusvelvollisuutensa; velvollisuuksien laajuus olisi määriteltävä kolmansien osapuolten osalta, joille ilmoitusvelvollinen mahdollisesti siirtää vastuun tietojen toimittamisesta.

(6)

Yhteisön sisäisten toimijoiden rekistereiden tehokkaan
ylläpidon varmistamiseksi olisi täsmennettävä tietyt
säännöt, joita asianomaisten viranomaisten on noudatettava.

(7)

Intrastat-järjestelmän keskeisenä piirteenä on yhteisön
sisäisen kaupan arvonlisäverotusta koskevien tietojen
käyttäminen tilastotietojen täydellisyyden valvonnassa;

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L

316,
187,
307,
318,
219,
124,
299,

16.11.1991, s. 1.
26.7.2000, s. 1.
23.10.1992, s. 27.
27.11.1998, s. 22.
4.8.1992, s. 40.
18.5.1994, s. 1.
22.11.1994, s. 1.

8.9.2000
(15)

(16)
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Jäsenvaltioiden on tarpeen toimittaa tietonsa yhtenäisen
aikataulun mukaan, jotta varmistetaan jäsenvaltioiden
välistä kauppaa koskevien yhteisön tilastojen säännönmukainen ja kohtuullisessa määräajassa tapahtuva laatiminen. Olisi erotettava toisistaan kokonaistiedot ja yksityiskohtaiset tiedot toisaalta käyttäjien tarpeiden ja
toisaalta tietojen keräämisen ja tarkastelun vaatimusten
huomioon ottamiseksi.
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastointia käsittelevän
komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

L 228/29

2.
Jäsenvaltiot vastaavat 1 kohdassa tarkoitettuja tavaroita
koskevien tietojen keruusta näihin tavaroihin sovellettavien
menetelmien mukaisesti.
3.
Perusasetuksen 23 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainitut
tiedot sisältävän hallinnollisen yhtenäisasiakirjan tilastokappaleen puuttuessa on tulliviranomaisten toimitettava säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa toimivaltaisille tilastoviranomaisille samat tiedot tavaralajeittain kyseisten viranomaisten kesken sovittujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

2 LUKU
TIEDON TOIMITTAJAT JA REKISTERIT

I OSASTO
YLEISET SÄÄNNÖKSET
1 LUKU
YLEISTÄ

1 artikla
Jäsenvaltioiden välisen kaupan tilastojen laatimiseksi yhteisö ja
sen jäsenvaltiot soveltavat asetusta (ETY) N:o 3330/91, jäljempänä ’perusasetus’, tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen
mukaisesti.
2 artikla
Intrastat-järjestelmää sovelletaan neuvoston direktiivin 92/
12/ETY (1) 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin,
niiden saateasiakirjan muodosta ja sisällöstä riippumatta, silloin
kun ne liikkuvat jäsenvaltioiden alueiden välillä.
3 artikla
1.

Intrastat-järjestelmää ei sovelleta:

4 artikla
1.
Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ensimmäisen kerran suorittaa yhteisön sisäisen lähtevän tai saapuvan
liiketoimen, tulee ilmoitusvelvolliseksi perusasetuksen 20
artiklan 5 kohdan tarkoittamassa merkityksessä.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen on
toimitettava tiedot yhteisön sisäisistä liiketoimistaan perusasetuksen 13 artiklassa tarkoitetulla määräajoin tehtävällä ilmoituksella alkaen kuukaudesta, jona assimilaatiokynnys ylitetään
ilmoitusvelvolliseen sovellettavia kynnyksiä koskevien säännösten mukaisesti.
3.
Jos ilmoitusvelvollisen alv-tunnistetta muutetaan omistussuhteen, nimen, paikan, oikeudellisen aseman tai muun
sellaisen muutoksen vuoksi, jolla ei ole merkittävää vaikutusta
sen yhteisön sisäisiin liiketoimiin, ei kyseiseen ilmoitusvelvolliseen sovelleta 1 kohdan sääntöä tällaisen muutoksen osalta.
Ilmoitusvelvollisella on edelleen samat tilastointivelvollisuudet
kuin ennen muutosta.

5 artikla

a) sisäiseen jalostusmenettelyyn (suspensiojärjestelmä) tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn asetettuihin tai näissä menettelyissä valmistettuihin tavaroihin;

1.
Perusasetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta
kolmannesta osapuolesta käytetään jäljempänä nimitystä
’ilmoittava kolmas osapuoli’.

b) tavaroihin, jotka liikkuvat yhteisön tilastoalueen osien
välillä, joista vähintään yksi ei kuulu yhteisön alueeseen
neuvoston direktiivin 77/388/ETY (2) tarkoittamassa merkityksessä.

2.
Ilmoittavan kolmannen osapuolen on toimitettava toimivaltaisille kansallisille viranomaisille:

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan kuitenkin mainittuihin
tavaroihin lukuun ottamatta 2, 4, 5, 8—20 artiklaa, 24 artiklan
1 ja 2 kohtaa — pois lukien 3 luetelmakohta — sekä 3 ja 4
kohtaa, 28, 29, 30 ja 47 artiklaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tullilainsäädännön soveltamista.
(1) EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1.
(2) EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1.

a) jäljempänä 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti tiedot, jotka ovat
tarpeen:
— kyseisen osapuolen tunnistamiseksi,
— kunkin sellaisen ilmoitusvelvollisen tunnistamiseksi, joka
on siirtänyt sille tämän velvollisuuden;
b) kunkin ilmoitusvelvollisen osalta perusasetuksessa sen soveltamiseksi edellytetyt tiedot.
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6 artikla

8 artikla

1.
Yhteisön sisäisen toimijan perusasetuksen 10 artiklan
tarkoittamassa merkityksessä tunnistamiseksi tarvittavat tiedot
ovat seuraavat:

1.
Toimivaltaisen veroviranomaisen on ilmoitettava perusasetuksen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa luetteloissa ne
yhteisön sisäiset toimijat, jotka kyseisen jakson aikana tapahtuneen toiminnan jakautumisen, sulautumisen tai päättymisen
vuoksi eivät enää esiinny kyseisissä luetteloissa.

— etu- ja sukunimi tai toiminimi,
— täydellinen osoite, myös postinumero,
— perusasetuksen 10 artiklan 6 kohdassa esitetyin edellytyksin
alv-tunniste.
Perusasetuksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tilastoviranomaiset voivat kuitenkin olla vaatimatta yhtä tai useampaa
näistä tiedoista tai voivat täsmentämiensä edellytyksin
vapauttaa yhteisön sisäiset toimijat niiden toimittamisesta.
Perusasetuksen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa jäsenvaltioissa on kyseisessä artiklassa tarkoitetun verohallinnon toimitettava edellä mainituille tilastoviranomaisille tiedot, jotka ovat
tarpeen yhteisön sisäisen toimijan tunnistamiseksi sitä mukaa
kuin se saa ne haltuunsa, elleivät kyseiset viranomaiset ole
toisin sopineet.
2.
Perusasetuksen 10 artiklan tarkoittamassa merkityksessä
yhteisön sisäisten toimijoiden rekisteriin sisällytettävien tietojen
on käsitettävä vähintään seuraavat tiedot kustakin yhteisön
sisäisestä toimijasta:
a) vuosi ja kuukausi, jolloin se on merkitty rekisteriin;
b) toimijan tunnistamiseen tarvittavat 1 kohdan mukaiset
tiedot;
c) tapauksen mukaan toimiminen joko ilmoitusvelvollisen tai
ilmoittavan kolmannen osapuolen ominaisuudessa joko
lähettämisen tai saapumisen yhteydessä;
d) ilmoitusvelvollisen ollessa kyseessä, yhteisön sisäisten
toimien kokonaisarvo kuukausittain ja tavaravirtaa kohti
sekä perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu arvo;
näitä tietoja ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää, jos perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin
perustuva tilastotietojen tarkastus sekä kyseisen asetuksen
28 artiklassa tarkoitettujen tilastollisten kynnysten toiminta
on järjestetty yhteisön sisäisten toimijoiden rekisterin hallinnoinnin ulkopuolella.
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat tarpeidensa
mukaan sisällyttää rekisteriin muita tietoja.

2.
Jäsenvaltion arvonlisäverolainsäädännön soveltamisesta
vastaavat viranomaiset voivat toimittaa kyseisen jäsenvaltion
viranomaisille, jotka ovat toimivaltaiset laatimaan jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoja, perusasetuksen 11
artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista veroluonteisista tiedoista
ainoastaan tiedot, jotka alv-velvollisen on toimitettava direktiivin 77/388/ETY 22 artiklan mukaisesti.

9 artikla
1.
Ilmoitusvelvollisen on lähetettävä perusasetuksessa ja sitä
sovellettaessa vaadittavat tiedot:
a) voimassa olevien yhteisön säännösten mukaisesti;
b) suoraan toimivaltaisille kansallisille viranomaisille tai jäsenvaltioiden tähän tai muuhun tilastolliseen tai hallinnolliseen
tarkoitukseen luomien tietoja keräävien toimipaikkojen välityksellä;
c) määrätyn viitejakson aikana valintansa mukaan:
— joko yhdellä ilmoituksella määräajassa, jonka toimivaltaiset kansalliset viranomaiset vahvistavat ilmoitusvelvollisille antamissaan ohjeissa,
— tai useilla osailmoituksilla; tällöin toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voivat vaatia, että niiden kanssa sovitaan toimittamisen tiheydestä ja määräajoista, viimeinen
osailmoitus on kuitenkin toimitettava ensimmäisen
luetelmakohdan soveltamiseksi vahvistetun määräajan
kuluessa.
2.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, ilmoitusvelvollisen, jolle myönnetään vapautus perusasetuksen 28 artiklan 4
kohdassa säädetyn assimilaatiokynnyksen soveltamisen nojalla,
ei tarvitse tietojen toimittamisen osalta noudattaa muita kuin
toimivaltaisen verohallinnon antamia määräyksiä.

7 artikla

3.
Perusasetuksen 34 artiklan nojalla tämän artiklan ilmoituksen jaksotusta koskevat säännökset eivät estä sellaisen sopimuksen tekemistä, jossa tietojen elektronisen siirron ollessa
kyseessä määrätään tietojen toimittamisesta reaaliajassa.

Perusasetuksen 10 artiklan 6 kohdan soveltamiseksi voidaan
perusteltuna poikkeuksena pitää tapausta, jossa tiedonantovelvollisuus tietyistä liiketoimista ei kuulu toimijan edustamalle
oikeussubjektille vaan tämän oikeussubjektin osalle, kuten sivuliikkeelle, toimialayksikölle tai paikalliselle yksikölle.

4.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, niissä jäsenvaltioissa, joissa jaksoittainen tilastoilmoitus on sama kuin jaksoittainen veroilmoitus, tilastoilmoituksen toimittamista koskevat
säännökset vahvistetaan yhteisön verolainsäädännössä tai
kansallisessa verolainsäädännössä.
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maita, joiden osuus lähetetyistä tai vastaanotetuista tavaroista on alle kolme prosenttia, ei ylitä yhtä prosenttia.

TILASTOLLISET KYNNYKSET JA POIKKEUKSET

1 Jakso
Kynnysten yleinen käyttö

2.
Jos jäsenvaltion osuus yhteisössä lähetettyjen tai vastaanotettujen tavaroiden kokonaisarvosta on alle kolme prosenttia,
jäsenvaltio voi poiketa 1 kohdan a alakohdan ensimmäisessä
alakohdassa säädetyistä vaatimuksista. Siinä tapauksessa
prosenttiosuudet 90 ja 0,005 korvataan prosenttiosuuksilla 70
ja 0,01.

10 artikla
Jäsenvaltiot vahvistavat vuosittain perusasetuksen 28 artiklassa
mainitut assimilaatio- ja yksinkertaistamiskynnykset. Näitä
kynnyksiä vahvistaessaan ne varmistavat, että tässä luvussa
määritettävät laatuvaatimukset täyttyvät ja että siitä seuraava
mahdollisuus keventää yhteisön sisäisten toimijoiden taakkaa
käytetään täydellisesti hyväksi.

3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa määritettyjen laatuvaatimusten
täyttämiseksi jäsenvaltioiden on perustettava kynnystä koskevat
laskelmansa muiden jäsenvaltioiden kanssa käymänsä kaupan
tuloksiin, jotka on saatu 12 kuukauden aikana ennen
kynnysten käyttöönottoa.

11 artikla

Jäsenvaltioissa, jotka epätäydellisten tietojen vuoksi eivät voi
toteuttaa laskelmaa, assimilaatiokynnykset vahvistetaan tasolle,
joka ei voi olla matalampi eikä korkeampi kuin muissa jäsenvaltioissa vahvistettu matalin ja korkein kynnys. Tämä säännös
ei kuitenkaan sido jäsenvaltioita, joita 2 kohdassa säädetty
poikkeus koskee.

Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla
a) ’virhe’ niiden tulosten keskinäistä erotusta, jotka saatiin
soveltamatta 10 artiklassa tarkoitettuja kynnyksiä ja jotka
saatiin soveltamalla kyseisiä kynnyksiä; käytettäessä korjausmenettelyä tuloksiin, jotka saatiin kynnyksiä soveltamalla,
virhe lasketaan korjattujen tulosten välillä;
b) ’kokonaisarvo’ kynnysten mukauttamiseksi yhteisön sisäisten toimijoiden 12 kuukauden aikana joko lähettämien
tavaroiden arvoa tai vastaanottamien tavaroiden arvoa,
lukuun ottamatta niitä, joihin sovelletaan perusasetuksen 5
artiklassa säädettyä vapautusta;
c) ’kattavuus’ yhteisön sisäisten toimijoiden lähettämien tai
vastaanottamien tavaroiden assimilaatiokynnysten yläpuolella olevan osan arvoa suhteessa annettuun kokonaisarvoon.
12 artikla
1.
Jäsenvaltioiden vahvistamien assimilaatiokynnysten on
noudatettava jäljempänä mainittuja laatuvaatimuksia.
a) T u l o k s e t t a v a r a l u o k i t t a i n
Jokaisen jäsenvaltion on varmistuttava, että 90 prosentissa
yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroisista alanimikkeistä, joista jokainen edustaa vähintään 0,005:tä prosenttia
jäsenvaltion lähettämien tai vastaanottamien tavaroiden
kokonaisarvosta, virhe suhteessa vuosittaiseen arvoon on
enintään viisi prosenttia.
Jokainen jäsenvaltio voi kuitenkin nostaa tätä laatuvaatimusta enintään siten, että 90 prosentissa yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroisista alanimikkeistä, joista
jokainen edustaa vähintään 0,001:tä prosenttia jäsenvaltion
lähettämien tai vastaanottamien tavaroiden kokonaisarvosta,
virhe suhteessa vuosittaiseen arvoon on enintään viisi
prosenttia.
b) T u l o k s e t k a u p p a k u m p p a n i m a i t t a i n
Jokaisen jäsenvaltion on varmistuttava, että vuosittaisen
arvon virhe kauppakumppanimaittain, lukuun ottamatta

4.
Jos tämän artiklan säännösten mukaisesti laskettujen
kynnysten soveltaminen aiheuttaa eräissä tavararyhmissä
tuloksia, jotka soveltuvin osin eivät vastaa 1 ja 2 kohdassa
määritettyjä laatuvaatimuksia, ja jos niitä ei voida madaltaa
ilman, että 10 artiklassa yhteisön sisäiselle toimijoille taattu
kevennys vähenee, voidaan komission aloitteesta tai jäsenvaltion pyynnöstä toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä perusasetuksen 30 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.
13 artikla
1.
Yksinkertaistamiskynnyksiä käyttöönotettaessa jäsenvaltiot voivat vahvistaa ne:
— perusasetuksen 28 artiklan 9 kohdan ensimmäisen
alakohdan mukaisesti 100 000 euroa korkeammalle tasolle
sillä edellytyksellä, että ne varmistuvat siitä, että jaksoilmoitukset, joihin sisältyvät kaikki perusasetuksen 23 artiklan
mukaisesti toimitettavat tiedot, kattavat vähintään 95
prosenttia niiden lähettämien tai vastaanottamien tavaroiden kokonaisarvosta
— jos niihin sovelletaan 12 artiklan 2 kohdassa säädettyä
poikkeusta, perusasetuksen 28 artiklan 9 kohdan toisen
alakohdan mukaisesti 100 000 euroa matalammalle tasolle
siltä osin kuin on tarpeellista sen varmistamiseksi, että
jaksoilmoitukset, joihin sisältyvät kaikki perusasetuksen 23
artiklan mukaisesti toimitettavat tiedot, kattavat 95
prosenttia niiden lähettämien tai vastaanottamien tavaroiden kokonaisarvosta.
2.
Ilmoitusvelvollisten, joita perusasetuksen 28 artiklan 5
kohdassa säädetty yksinkertaistaminen koskee, on mainittava
ilmoituksessa ne enintään kymmenen yhdistetyn nimikkeistön
alanimikettä, joiden arvo ilmoituksen kattamalla ajalla on ollut
suurin. Muiden tuotteiden osalta käytetään koodia 9950 00 00.
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14 artikla

17 artikla

1.
Assimilaatiokynnysten mukauttamisessa 12 artiklassa
määritettyjä laatuvaatimuksia pidetään täytettyinä, jos kattavuus
ylläpidetään tasolla, jolla se oli kun kynnykset otettiin käyttöön.

1.
Ilmoitusvelvolliset vapautetaan velvollisuuksistaan siinä
määrin, kun määrätylle vuodelle vahvistettujen assimilaatio- ja
yksinkertaistamiskynnysten soveltaminen sen sallii, edellyttäen,
että nämä eivät ole ylittäneet kyseisiä kynnyksiä edeltävän
vuoden aikana.

2.
Jotta 1 kohdassa tarkoitettua edellytystä pidetään täytettynä, jäsenvaltioiden on:

2.
Jokaisesta tilastollisesta kynnyksestä säädetyt säännökset
ovat voimassa koko vuoden ajan.

a) perustettava kuluvaa vuotta seuraavan vuoden kynnyslaskelmat muiden jäsenvaltioiden kanssa 12 kuukauden aikana
käydyn kaupan viimeisimpiin käytettävissä oleviin tuloksiin;
ja

Jos ilmoitusvelvollisen toteuttamien yhteisön sisäisten toimien
arvo ylittää vuoden aikana ilmoitusvelvolliseen sovellettavan
kynnyksen, tämän on toimitettava tiedot yhteisön sisäisistä
toimistaan siitä kuukaudesta lähtien, jona kynnys ylitettiin;
tiedot on toimitettava ilmoitusvelvolliseen sovellettavaan
kynnykseen liittyvien säännösten mukaisesti. Jos tähän säännökseen sisältyy perusasetuksen 13 artiklassa tarkoitettujen
jaksoilmoitusten toimittaminen, jäsenvaltioiden on määritettävä
määräaika tälle toimittamiselle niiden hallinnollisten järjestelyjen mukaisesti.

b) vahvistettava kynnyksensä tasolle, joka tekee mahdolliseksi
saavuttaa näin määritetyn ajanjakson aikana sama kattavuus
kuin ajanjaksolla, jota käytettiin kuluvan vuoden kynnysten
laskemisessa.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos ne noudattavat
toisenlaista menettelyä tämän edellytyksen täyttämiseksi.

18 artikla

3.
Jäsenvaltiot voivat madaltaa kattavuutta sillä edellytyksellä, että 12 artiklassa määritetyt laatuvaatimukset edelleen
täytetään.

Jäsenvaltioiden on toimitettava laskemiinsa kynnyksiin liittyvät
tiedot komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen niiden julkistamista. Komission pyynnöstä niiden on toimitettava myös
näiden kynnysten arviointiin tarvittavat tiedot sekä ajanjaksolta,
johon laskelmat perustuvat, että määrätyltä kalenterivuodelta.

4.
Jäsenvaltiot laskevat vuosittain assimilaatiokynnysten
mukauttamisen. Kynnyksiä mukautetaan, jos mukauttaminen
aiheuttaa vähintään 10 prosentin muutoksen kuluvan vuoden
kynnysarvoihin.

2 Jakso
Erityiset kynnykset ja poikkeukset

15 artikla

19 artikla
1.
Yksinkertaistamiskynnyksiä
tioiden, jotka vahvistavat ne:

mukautettaessa

jäsenval-

— perusasetuksen 28 artiklan 8 kohdassa määritettyjä summia
korkeammalle tasolle, on täytettävä tämän asetuksen 13
artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa asetettu edellytys,
— näitä summia matalammalle tasolle, koska niihin sovelletaan tämän asetuksen 12 artiklan 2 kohdassa säädettyä
poikkeusta, on noudatettava tämän asetuksen 13 artiklan
toisessa luetelmakohdassa säädettyä rajaa.
2.
Varmistuakseen siitä, että 13 artiklan ensimmäisessä
luetelmakohdassa tarkoitettu edellytys täyttyy tai 13 artiklan
toisessa luetelmakohdassa tarkoitettua rajaa noudatetaan, on
riittävää, että jäsenvaltiot laskevat yksinkertaistamiskynnysten
mukauttamisen assimilaatiokynnysten mukauttamiselle 14
artiklan 2 kohdassa säädetyn menetelmän mukaisesti. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos ne noudattavat toisenlaista menettelyä.
16 artikla
Assimilaatio- ja yksinkertaistamiskynnysten mukauttamiseen
liittyvät tiedot on julkaistava viimeistään mukauttamista edeltävän vuoden 31 päivänä lokakuuta.

Tämän asetuksen 24 artiklan 3 kohdan ja perusasetuksen 23
artiklan 3 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on vahvistettava arvokynnykset erikseen saapuneille ja lähteneille tavaroille
siten, että vähintään 95 prosenttia ilmoitusvelvollisista
vapautuu tilastoarvoa, toimitusehtoja, kuljetusmuotoa ja tilastointimenettelyä koskevien tietojen toimittamisesta.
Tilastoarvon osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että lähteneet tai saapuneet tavarat on katettu vähintään 70 prosenttiin
kaupan arvosta. Ilmoitusvelvollisten 95 prosentin rajaa voidaan
laskea 90 prosenttiin, jos 70 prosentin kattavuutta ei ole saavutettu.
Jäsenvaltiot laskevat kynnykset muiden jäsenvaltioiden kanssa
käydyn kaupan viimeisimpien käytettävissä olevien kahdentoista kuukauden tulosten perusteella.
Jäsenvaltioiden on julkaistava kyseisten kynnysten käyttöönottoon liittyvät tiedot viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2000.
Jäsenvaltiot voivat mukauttaa kynnyksiään joka kalenterivuosi
edellyttäen, että tässä artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.
Kyseisten jäsenvaltioiden on julkaistava kynnysten mukauttamiseen liittyvät tiedot viimeistään mukauttamista edeltävän
vuoden 31 päivänä lokakuuta.
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20 artikla
1.
2 ja 3 kohdassa määritellyin edellytyksin voidaan soveltaa
liiketoimikohtaista kynnystä. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa
säädetään, kynnyksen myötä ilmoitusvelvolliset voivat ryhmitellä yhdistetyn nimikkeistön yhteisen nimikkeen alle kaikki
liiketoimet, joiden arvo on mainittua kynnystä vähäisempi;
tässä tapauksessa perusasetuksen 23 artiklan soveltaminen
rajoittuu seuraavien tietojen toimittamiseen:
— saapuvissa lähetyksissä lähettäjämaana oleva jäsenvaltio,
— lähtevissä lähetyksissä määrämaana oleva jäsenvaltio,
— tavaroiden arvo.
Edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta yhteisestä
nimikkeestä käytetään CN-koodia 9950 00 00.
Tässä artiklassa tarkoitetaan ilmaisulla ’liiketoimi’ kaikkia tämän
asetuksen 25 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja
toimia.
Liiketoimikohtainen kynnys vahvistetaan 100 euroksi.
2.
Jäsenvaltiot voivat tämän artiklan osalta evätä 1 kohdassa
tarkoitetun oikeuden tai rajoittaa sitä, jos ne toteavat
epäsuhdan ilmoitustaakan helpottamisen ja tilastotietojen riittävän laadun säilyttämisen välillä.
3.
Jäsenvaltiot voivat vaatia, että ilmoitusvelvollisen on
etukäteen haettava 1 kohdassa tarkoitettua oikeutta kansalliselta viranomaiselta, joka on toimivaltainen laatimaan jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoja.
4.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komission pyynnöstä
tämän artiklan soveltamisen arvioinnin mahdollistavat tiedot.
21 artikla
Tilastoja ei laadita ja sen vuoksi perusasetuksen 25 artiklan 4
kohdan nojalla tietoja ei kerätä liitteessä 1 esitetyssä luettelossa
luetelluista tavaroista.

4 LUKU
TILASTOTIEDOT

22 artikla
Tilastoilmoituksessa jäsenvaltioista, joiden tilastoalue määritellään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 (1) 9 artiklan 1
kohdan soveltamiseksi vuosittain hyväksyttävässä maaluokituksessa, on käytettävä jäljempänä esitettyjä koodeja:
(1) EYVL L 118, 25.5.1995, s. 12.
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Belgia

BE tai 071

Tanska

DK tai 008

Saksa

DE tai 004

Kreikka

GR tai 009

Espanja

ES tai 011

Ranska

FR tai 001

Irlanti

IE tai 007

Italia

IT tai 005

Luxemburg

LU tai 018

Alankomaat

NL tai 003

Itävalta

AT tai 038

Portugali

PT tai 010

Suomi

FI tai 032

Ruotsi

SE tai 030

Yhdistynyt
kuningaskunta

GB tai 006.

23 artikla
Tilastoilmoituksessa mainittavaa tavaroiden paljoutta määritettäessä tarkoitetaan:
a) ’nettomassalla’ tavaran tosiasiallista massaa ilman pakkauspäällyksiä; se on mainittava kilogrammoina. Liitteessä 2
mainittujen yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeiden osalta
nettomassan ilmoittaminen on kuitenkin ilmoitusvelvollisille
vapaaehtoista. Jos kyseistä liitettä on muutettava yhdistetyn
nimikkeistön vuosittaisesta ajantasaistamisesta johtuvien
muutosten huomioimiseksi, muutokset saatetaan ilmoitusvelvollisten tietoon julkaisemalla ne Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (C-sarja).
b) ’lisäyksiköillä’ muita paljouden ilmaisevia mittayksikköjä
kuin massaa kilogrammoina ilmaisevat mittayksiköt; ne on
mainittava niiden tietojen mukaisesti, jotka esitetään yhdistetyn nimikkeistön voimassa olevassa versiossa asiaa
koskevan alanimikkeen kohdalla ja joita koskeva luettelo
esitetään kyseisen nimikkeistön ensimmäisessä osassa
”Johdantomääräykset”.

24 artikla
1.
Perusasetuksen 23 artiklan 1 kohdan d alakohdassa
tarkoitettu tavaroiden arvo ilmoitetaan tilastoilmoituksessa
jäljempänä 2 ja 3 kohdassa määriteltyjen yksityiskohtaisten
sääntöjen mukaisesti.
2.
Tilastoilmoituksen kohdassa ”laskutettu määrä” ilmoitettava tavaroiden arvo on verotusarvo, joka määritetään verotusta varten direktiivin 77/388/ETY mukaisesti. Valmisteveron
alaisten tuotteiden osalta ei kyseisten verojen määrä kuitenkaan
kuulu tavaroiden arvoon.
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Jos verotusarvoa ei pidä ilmoittaa verotusta varten, tavaroiden
arvo vastaa kauppalaskun määrää ilman arvonlisäveron osuutta
tai sen puuttuessa summaa, joka olisi laskutettu myynnin tai
oston yhteydessä.
Sopimustyön osalta kyseisen kaltaisen työn yhteydessä tai
seurauksena ilmoitettava tavaroiden arvo vastaa kokonaissummaa, joka laskutettaisiin myynnin tai oston yhteydessä.
3.
Ilmoitusvelvolliset, jotka vuosittain toimeenpanevat
saapumisia tai lähettämisiä arvosta, joka ylittää kunkin jäsenvaltion 19 artiklan mukaisesti asettaman rajan, ilmoittavat tilastoilmoituksen tähän tarkoitukseen varatussa kohdassa myös
tavaroiden tilastoarvon sellaisena kuin se on määritelty 5
kohdassa.
4.
Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot
voivat vapauttaa ilmoitusvelvolliset tavaroiden tilastoarvon
ilmoittamisesta.
Tässä tapauksessa kyseiset jäsenvaltiot laskevat tavaroiden tilastoarvon, sellaisena kuin se on määritelty 5 kohdassa, tavaralajeittain.
5.
Tilastoarvo perustuu ilmoitusvelvollisten 2 kohdan
mukaisesti ilmoittamaan tavaroiden arvoon. Siihen sisältyvät
ainoastaan sellaiset lisäkulut, kuten kuljetus- ja vakuutuskustannukset, jotka koskevat sitä matkan osaa, joka
— viennin osalta tapahtuu vievän jäsenvaltion tilastoalueella,
— tuonnin osalta tapahtuu tuovan jäsenvaltion tilastoalueen
ulkopuolella.
6.
Edellä olevissa kohdissa määritelty tavaroiden arvo ilmaistaan kansallisessa valuutassa siten, että sovellettava valuuttakurssi on:
— verotusta varten verotusarvon määrittämisessä sovellettava
kurssi, jos sellainen on vahvistettu,
— muissa tapauksissa ilmoituksen laatimishetkellä voimassa
oleva virallinen valuuttakurssi tai tullausarvon laskemisessa
sovellettava kurssi jäsenvaltioiden antamien erityissäännösten puuttuessa.
7.
Komissiolle toimitettavissa tuloksissa ilmoitettu tavaroiden arvo on perusasetuksen 26 artiklan mukaisesti 5
kohdassa tarkoitettu tilastoarvo.
8.
Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä toimitettava sille
3 kohdan täytäntöönpanon arvioimiseen tarvittavat tiedot.

25 artikla
1.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:

a) ’liiketoimi’ kaupallista tai muuta liiketointa, josta seuraa
tavaroiden liikkuminen, joka tilastoidaan jäsenvaltioiden
välisen kaupan tilastoihin;
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b) ’liiketoimen luonne’ kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka erottavat liiketoimet toisistaan.
2.
Liiketoimet eroavat toisistaan luonteensa perusteella liitteessä 3 esitetyn luettelon mukaisesti.
Liiketoimen luonne merkitään tilastoilmoitukseen kyseisen luettelon sarakkeessa A olevaa soveltuvaa kohtaa vastaavalla koodinumerolla.
3.
Jäsenvaltiot voivat 2 kohdassa tarkoitetun luettelon
rajoissa määrätä liiketoimen luonteeseen liittyvien tietojen
keruusta samalle tasolle, jota ne käyttävät kauppavaihdossa
kolmansien maiden kanssa, riippumatta siitä, kerätäänkö ne
tässä yhteydessä liiketoimen luonteeseen liittyvinä tietoina vai
tullimenettelyyn liittyvinä tietoina.

26 artikla
1.
Ilmaisulla ’alkuperämaa’ tarkoitetaan maata, josta tavarat
ovat peräisin.
Jossakin maassa kokonaan valmistetut tavarat ovat peräisin
kyseisestä maasta.
Tavara, joka on valmistettu kahdessa tai useammassa maassa,
on peräisin maasta, jossa suoritetaan viimeinen olennainen
muuntaminen tai käsittely, joka on taloudellisesti perusteltu,
tätä tarkoitusta varten varustetussa yrityksessä suoritettu ja joka
on johtanut uuden tuotteen valmistumiseen tai edustaa merkittävää valmistusastetta.
2.
Alkuperämaan osoittaa koodi, joka maalle on annettu
asetuksen (EY) N:o 1172/95, 9 artiklassa tarkoitetun maaluettelon voimassa olevassa toisinnossa, sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 374/
98 (1).

27 artikla
1.
Ilmaisulla ’alkuperäalue’ tarkoitetaan lähtöjäsenvaltion
aluetta, jossa tavarat on tuotettu tai jossa niille on suoritettu
asennus-, kokoonpano-, muutos-, korjaus- tai kunnossapitotoimia; tämän puuttuessa korvataan alkuperäalue joko alueella,
jossa tavarat on saatettu markkinoille, tai alueella, josta tavarat
on lähetetty.
2.
Ilmaisulla ’määräalue’ tarkoitetaan määräjäsenvaltion
aluetta, jossa tavarat on tarkoitus kuluttaa tai jossa niille on
tarkoitus suorittaa asennus-, kokoonpano-, muutos-, korjaustai kunnossapitotoimia; tämän puuttuessa korvataan määräalue
joko alueella, jossa tavarat on tarkoitus saattaa markkinoille, tai
alueella, jonne tavarat lähetetään.
3.
Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät perusasetuksen 23
artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädettyä mahdollisuutta, on
laadittava luettelo alueistaan ja vahvistettava enintään kaksikirjaiminen koodi, jolla ne on nimettävä tilastoilmoituksessa.
(1) EYVL L 48, 19.2.1998, s. 6.
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II OSASTO

28 artikla

ERITYISET SÄÄNNÖKSET

1.
Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla ’toimitusehdot’
myyntisopimuksen ehtoja, joissa määritellään myyjän ja ostajan
velvollisuudet kansainvälisen kauppakamarin liitteessä IV lueteltujen Incoterms-ehtojen mukaisesti.

1 LUKU
MÄÄRITELMÄ JA YLEISTÄ

2.
Edellä 19 artiklassa säädetyissä rajoissa ja 1 kohdassa
tarkoitetun luettelon puitteissa jäsenvaltiot voivat säätää toimitusehtoja koskevien tietojen keruusta tilastoilmoituksessa ja
antaa yksityiskohtaiset säännöt niiden ilmoittamisesta.

29 artikla
1.
Ilmaisulla ’oletettu kuljetusmuoto’ tarkoitetaan lähetettäessä kuljetusmuotoa, joka määräytyy sen aktiivisen kuljetusvälineen mukaan, jolla tavaroiden oletetaan lähtevän lähtöjäsenvaltion tilastoalueelta, ja vastaanotettaessa kuljetusmuotoa,
joka määräytyy sen aktiivisen kuljetusvälineen mukaan, jolla
tavaroiden oletetaan saapuneen määräjäsenvaltion tilastoalueelle.
2.
Edellä 19 artiklassa säädetyissä rajoissa tilastoilmoituksessa mainittavat kuljetusmuodot ovat seuraavat:
Koodi

Kuvaus

1

Merikuljetus

2

Rautatiekuljetus

3

Maantiekuljetus

4

Ilmakuljetus

5

Postilähetys

7

Kiinteät kuljetuslaitteet

8

Sisävesikuljetus

9

Itsenäisesti liikkuva

Kuljetusmuoto on merkittävä kyseiseen tilastoilmoitukseen
käyttämällä vastaavaa koodinumeroa.

31 artikla
1.
Perusasetuksen 33 artiklassa tarkoitetuilla tavaroiden
erityisillä siirroilla on erityisominaisuuksia, joilla on merkitystä
tietojen tulkinnan kannalta ja jotka tapauksesta riippuen liittyvät siirtoon sellaisenaan, tavaroiden luonteeseen, tavaroiden
siirtoon johtavaan liiketoimeen tai ilmoitusvelvolliseen.
2.

Tavaroiden erityiset siirrot koskevat:

a) kokonaisia teollisuuslaitoksia
b) aluksia ja ilma-aluksia 3 luvussa tarkoitetussa merkityksessä
c) merestä saatavia tuotteita
d) alusten elintarvikkeita sekä polttoainetta ja muita tarvikkeita
e) porrastettuja toimituksia
f) sotavarusteita
g) merellä olevia laitoksia
h) avaruusaluksia
i) ajoneuvojen ja ilma-alusten osia
j) jätteitä.
3.
Jollei tässä asetuksessa toisin määrätä tai perusasetuksen
30 artiklan mukaisesti annettujen säännösten puuttuessa, tavaroiden erityiset siirrot on mainittava asiaa koskevien kansallisten säännösten mukaisesti.
4.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
tämän osaston soveltamiseksi, ja ne voivat tarvittaessa käyttää
muita kuin komission asetuksessa (ETY) N:o 3590/92 (1)
vahvistettuja tilastollisia lähteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perusasetuksen 13 artiklan soveltamista.
2 LUKU
KOKONAISET TEOLLISUUSLAITOKSET

30 artikla
1.
Ilmaisulla ’tilastointimenettely’ tarkoitetaan lähtevien tai
saapuvien tavaroiden luokkaa, jota ei ole riittävästi otettu
huomioon liitteessä III olevan liiketoimien luettelon A- tai Bsarakkeessa.
2.
Edellä 19 artiklassa säädetyissä rajoissa jäsenvaltiot voivat
säätää tilastointimenettelyihin liittyvien tietojen keräämisestä
tilastoilmoituksessa ja antaa yksityiskohtaiset säännöt niiden
ilmoittamisesta.

32 artikla
1.
Ilmaisulla ’kokonainen teollisuuslaitos’ tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka muodostavat koneet, laitteet, moottorit, kojeet,
välineet ja aineet, jäljempänä ’komponentit’, jotka kuuluvat
harmonoidun järjestelmän eri nimikkeisiin ja joiden on yhdessä
määrä vaikuttaa laajan laitoksen toimintaan tavaroiden tai
palvelujen tuottamiseksi.
(1) EYVL L 364, 12.12.1992, s. 32.
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Kaikkia muita tavaroita, joita on tarkoitus käyttää kokonaisen
teollisuuslaitoksen rakentamisessa, voidaan pitää sen komponentteina, jos niitä ei ole perusasetuksen soveltamiseksi jätetty
tilastoinnin ulkopuolelle.
2.
Yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä voidaan käyttää
tilastoitaessa kokonaisten teollisuuslaitosten saapumista ja
lähettämistä. Lupa käyttää yksinkertaistettua menettelyä myönnetään ilmoitusvelvollisille näiden pyynnöstä tässä luvussa
vahvistetuin edellytyksin.
3.
Yksinkertaistettua menettelyä voidaan soveltaa ainoastaan
sellaisiin kokonaisiin teollisuuslaitoksiin, joiden kunkin kokonaisarvo on suurempi kuin 1,5 miljoonaa euroa, jollei kyseessä
ole uudelleen käytettävä kokonainen teollisuuslaitos.
Kokonaisen teollisuuslaitoksen kokonaisarvo saadaan laskemalla yhteen sekä sen komponenttien arvot että 1 kohdan
toisessa alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden arvot. Huomioon
otettava arvo on tavaran laskutusarvo tai sen puuttuessa
summa, joka laskutettaisiin myynnin tai oston yhteydessä.
33 artikla
1.
Tämän luvun soveltamiseksi komponentit, jotka kuuluvat
tiettyyn ryhmään, on luokiteltava 98 ryhmän uudelleenryhmittelyyn sellaiseen alanimikkeeseen, joka koskee kyseistä ryhmää,
jollei 35 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen
päätä luokitella komponentteja 98 ryhmän uudelleenryhmittelyn asianomaisiin alanimikkeisiin harmonoidun järjestelmän
nimikkeiden tasolla tai soveltaa 2 kohdan säännöksiä.
Yksinkertaistettu menettely ei kuitenkaan estä toimivaltaista
viranomaista luokittelemasta niihin kuuluvia komponentteja
eräisiin CN-alanimikkeisiin neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2658/87 (1) 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan tarkoittamassa
merkityksessä.
2.
Jos 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen
pitää kokonaisten teollisuuslaitosten arvoa liian alhaisena, jotta
ne olisi sisällytettävä niihin ryhmiin, joihin ne liittyvät, kuuluviin uudelleenryhmiteltyihin alanimikkeisiin, sovelletaan yhdistetyssä nimikkeistössä säädettyjä erityisiä uudelleenryhmittelyn
alanimikkeitä.
34 artikla
Kokonaisten teollisuuslaitosten uudelleenryhmiteltyjen alanimikkeiden koodinumerot on muodostettava noudattaen
seuraavia sääntöjä yhdistetyn nimikkeistön mukaisesti:
1. Koodin on oltava kahdeksannumeroinen.
2. Kahden ensimmäisen numeron on oltava 9 ja 8 tässä järjestyksessä.
3. Kolmannen numeron, joka osoittaa kyseessä olevan kokonaisen teollisuuslaitoksen, on oltava 8.
4. Neljännen numeron on oltava jokin numero 0:n ja 9:n
välillä kokonaisen teollisuuslaitoksen päätoimialan mukaan
ja seuraavan luokittelun mukaisesti:
(1) EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.
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Koodi

Toimiala

0

Energia (mukaan lukien höyryn ja kuuman
veden tuotanto ja jakelu)

1

Energiaa
tuottamattomien
kivennäisten
louhinta (mukaan lukien metallimalmien ja
turpeen esikäsittely); metallia sisältämättömien
kivennäistuotteiden valmistus (mukaan lukien
lasiteollisuus)

2

Rauta- ja terästeollisuus, metalliteollisuus
(koneenrakennusta ja kuljetusvälineteollisuutta
lukuun ottamatta)

3

Koneenrakennus ja
hienomekaniikka

4

Kemianteollisuus (mukaan lukien muunto- ja
tekokuitujen valmistus); kumi- ja muoviteollisuus

5

Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuus

6

Tekstiili-, nahka-, jalkine- ja vaatetusteollisuus

7

Puu- ja paperiteollisuus (mukaan lukien painoja julkaisutoiminta); muualle kuulumaton
valmistusteollisuus

8

Kuljetus (lukuun ottamatta kuljetukseen liittyviä palveluja, matkatoimistopalveluja, kuljetuksen välityspalveluja, säilytystä ja varastointia) ja viestintä

9

Veden talteenotto, puhdistus ja jakelu; kuljetukseen liittyvät palvelut; muualla luokittelemattomat toimialat.

kuljetusvälineteollisuus;

5. Viidennen ja kuudennen numeron on vastattava yhdistetyn
nimikkeistön sen ryhmän numeroa, johon uudelleenryhmittelyn alanimike liittyy. Edellä olevaa 33 artiklan 2 kohtaa
sovellettaessa kyseisten viidennen ja kuudennen numeron
on kuitenkin oltava 9.
6. Sellaisten uudelleenryhmittelyn alanimikkeiden osalta, jotka
ovat
— yhdistetyn nimikkeistön ryhmätasolla, on seitsemännen
ja kahdeksannen numeron oltava 0,
— harmonoidun järjestelmän nimiketasolla, on seitsemännen ja kahdeksannen numeron oltava samat kuin
kyseisen nimikkeen kolmas ja neljäs numero.
7. Edellä 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen
viranomaisen on määrättävä yhdistetyn nimikkeistön
kuvaus ja koodinumero, joita on käytettävä tilastoilmoituksessa kokonaisen teollisuuslaitoksen komponenttien tunnistamiseksi.

35 artikla
1.
Ilmoitusvelvolliset eivät saa käyttää yksinkertaistettua
ilmoitusmenettelyä ilman ennalta saatua lupaa, jonka on
antanut jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoinnista
vastaava toimivaltainen viranomainen kunkin jäsenvaltion
tämän luvun mukaisesti vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.
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2.
Jos kokonaisen teollisuuslaitoksen komponentit viedään
useasta jäsenvaltiosta, kunkin jäsenvaltion on annettava lupa
soveltaa yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä kyseistä maata
koskevan viennin osalta.

3 LUKU
ALUKSET JA ILMA-ALUKSET

36 artikla
Tässä luvussa tarkoitetaan ilmaisulla:
a) ’alus’ yhdistetyn nimikkeistön 89 ryhmän 1 ja 2 lisähuomautuksessa tarkoitettuja merenkulkuun käytettäviä aluksia
sekä sotalaivoja;
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a) perusasetuksen 21 artiklassa tarkoitetun tuotenimikkeistön
alajakoa vastaava koodi;
b) kauppakumppanin koodi;
c) paljous ilmaistuna alusten osalta kappalemääränä ja muina
nimikkeistössä mahdollisesti määrättyinä lisäyksikköinä,
sekä ilma-alusten osalta paljous ilmaistuna nettomassana ja
lisäyksikköinä;
d) tilastollinen arvo.
4 LUKU
ELINTARVIKKEET SEKÄ POLTTOAINE JA MUUT TARVIKKEET

38 artikla

b) ’ilma-alus’ CN-koodiin 8802 kuuluvia siviililentokoneita, jos
ne ovat lentoyhtiöiden käyttöön tarkoitettuja, ja sotilaslentokoneita;

Tässä luvussa tarkoitetaan ilmaisulla:

c) ’aluksen tai ilma-aluksen omistus’ sitä, että luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö on rekisteröity aluksen tai ilmaaluksen omistajaksi;

— ’polttoaineet ja muut tarvikkeet’ alusten tai ilma-alusten
moottoreiden, koneiden ja muiden laitteiden toimintaan
tarvittavia tuotteita kuten polttoainetta, öljyä ja voiteluaineita,

d) ’kauppakumppani’
— saapumisen yhteydessä rakentajajäsenvaltiota, jos alus tai
ilma-alus on uusi ja rakennettu yhteisön alueella; muissa
tapauksissa jäsenvaltiota, johon aluksen tai ilma-aluksen
omistusoikeuden siirtävä luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö on sijoittautunut,
— lähettämisen yhteydessä jäsenvaltiota, johon se luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut, jolle
aluksen tai ilma-aluksen omistusoikeus siirretään.

37 artikla
1.
Jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoihin on jäsenvaltiossa sisällytettävä ja komissiolle ilmoitettava:
a) Aluksen tai ilma-aluksen omistuksen siirto toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tähän jäsenvaltioon sijoittautuneelle luonnolliselle
henkilölle tai oikeushenkilölle. Tätä toimea pidetään saapumiseen verrattavana.
b) Aluksen tai ilma-aluksen omistuksen siirto tähän jäsenvaltioon sijoittautuneelta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Tätä toimea pidetään
lähettämiseen verrattavana.
Jos alus tai ilma-alus on uusi, lähettäminen kirjataan jäsenvaltiossa, jossa se on rakennettu.
c) Aluksen tai ilma-aluksen lähettäminen tai saapuminen
toimeksiannosta tehtävien töiden vuoksi tai niiden seurauksena.
2.
Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja toimia
koskeviin kuukausittaisiin tilastoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, on sisällytettävä seuraavat tiedot:

— ’elintarvikkeet’ alusten tai ilma-alusten miehistön ja matkustajien kulutukseen tarkoitettuja erilaisia tuotteita,

— ’toisen jäsenvaltion alus tai ilma-alus’ vastakohtana ”kansalliselle” alukselle tai ilma-alukselle alusta tai ilma-alusta, jota
tietyn jäsenvaltion kannalta toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö hyödyntää
kaupallisesti.
39 artikla
1.
Jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoihin on jäsenvaltiossa sisällytettävä ja komissiolle ilmoitettava:
a) Elintarvikkeiden sekä polttoaineiden ja muiden tarvikkeiden
toimittaminen toisen jäsenvaltion aluksiin tai ilma-aluksiin,
jotka ovat pysähtyneet ilmoittavan jäsenvaltion satamaan tai
lentokentälle, jos kyseessä ovat yhteisötavarat tai muut kuin
yhteisötavarat, jotka on asetettu sisäiseen jalostusmenettelyyn tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn. Tätä toimea pidetään lähettämiseen verrattavana.
b) Toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien elintarvikkeiden sekä
polttoaineiden ja muiden tarvikkeiden välitön toimittaminen
kansallisiin aluksiin tai ilma-aluksiin, jotka ovat pysähtyneet
ilmoittavan jäsenvaltion satamaan tai lentokentälle. Tätä
toimea pidetään saapumiseen verrattavana.
2.
Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja toimituksia
koskeviin kuukausittaisiin tilastoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, on sisällytettävä seuraavat tiedot:
a) tuotteen koodi vähintään
koodauksen mukaisesti:

seuraavan

yksinkertaistetun

— 9930 24 00: harmonoidun järjestelmän 1—24 ryhmään
kuuluvat kauppatavarat
— 9930 27 00: harmonoidun järjestelmän 27 ryhmään
kuuluvat kauppatavarat
— 9930 99 00: muualle luokitellut kauppatavarat;
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b) erityinen maakoodi QR (tai 951);
c) tavaroiden paljous nettomassana;
d) tilastollinen arvo.

8.9.2000

2.
’Ulkonaisiksi’ laitoksiksi erotuksena ’kotimaisista’ laitoksista katsotaan ne laitokset, joita kaupallisesti hyödyntävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut toiseen
jäsenvaltioon.

5 LUKU

44 artikla

PORRASTETUT TOIMITUKSET

40 artikla
Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla ’porrastetut toimitukset’
sellaisen kokonaisen kauppatavaran eri osien saapumisia tai
lähettämisiä usean viitejakson aikana, joka on kaupallisten tai
kuljetuksen asettamien vaatimusten takia purettu osiin.
41 artikla
Kuukausittaisissa tilastoissa, jotka jäsenvaltiot toimittavat
komissiolle, porrastettujen toimitusten saapumista ja lähettämistä koskevat tiedot ilmoitetaan vain kerran, sinä kuukautena
kun viimeinen osatoimitus saapuu tai lähetetään, kokonaisen
kauppatavaran kokonaisarvon mukaan ja kyseistä kauppatavaraa koskevan nimikkeistön koodin mukaisesti.
6 LUKU
SOTAVARUSTEET

42 artikla
1.
Jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskeviin tilastoihin
on sisällytettävä ja komissiolle ilmoitettava sellaisten tavaroiden
saapumiset ja lähettämiset, jotka on tarkoitettu sotilaskäyttöön
jäsenvaltioissa voimassa olevien määritelmien mukaisesti.
2.
Edellisessä kohdassa tarkoitettuja toimia koskeviin
kuukausittaisiin tilastoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, on sisällytettävä seuraavat tiedot:
a) perusasetuksen 21 artiklassa tarkoitetun nimikkeistön
alajakoa vastaava koodi;
b) kauppakumppanin koodi;
c) paljous nettomassana ja tarvittaessa lisäyksikköinä;

1.
Jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoihin on
tietyssä jäsenvaltiossa sisällytettävä ja komissiolle ilmoitettava:
a) Kauppatavaran toimittaminen kansalliseen laitokseen
suoraan toisesta jäsenvaltiosta tai ulkomaisesta laitoksesta.
Tätä toimea pidetään saapumiseen verrattavana.
b) Kauppatavaran toimittaminen kansallisesta laitoksesta
toiseen jäsenvaltioon tai ulkomaiseen laitokseen. Tätä
toimea pidetään lähettämiseen verrattavana.
c) Ulkomaisesta laitoksesta peräisin olevan kauppatavaran
saapuminen kyseisen jäsenvaltion tilastoalueelle.
d) Kauppatavaran lähettäminen kyseisen jäsenvaltion tilastoalueelta ulkomaiseen laitokseen.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimia koskeviin kuukausittaisiin tilastoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle,
on sisällytettävä seuraavat tiedot:
a) Perusasetuksen 21 artiklassa tarkoitetun tuotenimikkeistön
alajakoa vastaava koodi.
Jäsenvaltioilla on kuitenkin mahdollisuus käyttää 39 artiklan
2 kohdan a alakohdassa säädettyjä yksinkertaistettuja
koodeja, jos kauppatavara on 38 artiklassa tarkoitettua
kauppatavaraa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tullisäännösten soveltamista.
b) Kauppakumppanin koodi.
Kun kyseessä on tavara, joka on peräisin laitoksista tai
tarkoitettu niihin, kauppakumppani on se jäsenvaltio, johon
tällaista laitosta kaupallisesti hyödyntävä luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tullisäännösten soveltamista. Jos tätä
tietoa ei ole käytettävissä, käytetään koodia QV (tai 959).

d) tilastollinen arvo.

c) Paljous nettomassana.

3.
Jäsenvaltiot, jotka eivät voi noudattaa 2 kohdan säännöksiä sotasalaisuuden vuoksi, toteuttavat tarvittavat toimenpiteet ilmoittaakseen komissiolle toimittamissaan kuukausittaisissa tilastoissaan vähintään saapuneiden ja lähetettyjen sotilaskäyttöön tarkoitettujen tavaroiden tilastoarvon.

d) Tilastollinen arvo.

7 LUKU
MERELLÄ OLEVAT LAITOKSET

43 artikla
1.
Tässä luvussa tarkoitetaan ilmaisulla ’merellä olevat
laitokset’ avomerelle asennettuja välineitä tai laitteistoja, joilla
etsitään tai hyödynnetään mineraalivaroja.

8 LUKU
AVARUUSALUKSET

45 artikla
Tässä luvussa tarkoitetaan ilmaisulla:
a) ’avaruusalus’ laitteita, kuten satelliitteja, jotka kykenevät liikkumaan maan ilmakehän ulkopuolisessa avaruudessa;
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b) ’avaruusaluksen omistusoikeus’ sitä, että luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö on rekisteröity avaruusaluksen
omistajaksi.

46 artikla
1.
Jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoihin on sisällytettävä ja komissiolle ilmoitettava:
a) avaruusaluksen lähettäminen tai saapuminen tilaustyön
vuoksi tai sen seurauksena;
b) sellaisen avaruusaluksen laukaiseminen avaruuteen, jonka
omistusoikeutta on siirretty kahden eri jäsenvaltioihin sijoittautuneen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välillä.
Tämä toimi kirjataan:
— lähettämisenä siinä jäsenvaltiossa, jossa valmis avaruusalus on rakennettu,
— saapumisena siinä jäsenvaltiossa, johon uusi omistaja on
sijoittautunut.
c) kiertoradallaan olevan avaruusaluksen omistusoikeuden
siirto kahden eri jäsenvaltioihin sijoittautuneen luonnollisen
henkilön tai oikeushenkilön välillä. Tämä toimi kirjataan:
— lähettämisenä siinä jäsenvaltiossa, johon entinen omistaja on sijoittautunut,
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9 LUKU
MUUT SÄÄNNÖKSET

47 artikla
Jäsenvaltiot, jotka haluavat yksityiskohtaisempia tietoja kuin
perusasetuksen 21 artiklaa sovellettaessa saatavat, voivat
poiketen siitä, mitä kyseisessä artiklassa säädetään, kerätä nämä
yhtä tai useampaa tavararyhmää koskevat tiedot, jos ilmoitusvelvollinen saa valintansa mukaan toimittaa ne joko yhdistetyn
nimikkeistön tai lisättyjen alajakojen mukaisesti.
Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät tätä mahdollisuutta, on ilmoitettava siitä komissiolle. Tällöin niiden on tarkennettava
päätöksen perustelut, toimitettava luettelo niistä yhdistetyn
nimikkeistön alanimikkeistä, joita päätös koskee, ja kuvailtava
käyttämänsä keruumenetelmä.
III OSASTO
LOPPUSÄÄNNÖKSET
48 artikla

— saapumisena siinä jäsenvaltiossa, johon uusi omistaja on
sijoittautunut.

Jäsenvaltiot toimittavat perusasetuksen mukaisesti laatimansa
jäsenvaltioiden välistä kauppaa koskevat tilastot komissiolle
(Eurostat) kuukausittain viimeistään:

2.
Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja toimia
koskeviin kuukausittaisiin tilastoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat komissiolle, on sisällytettävä seuraavat tiedot:

— kahdeksan viikkoa viitekuukauden päättymisen jälkeen
tilastollisten kokonaisarvojen osalta siten, että ne on
jaoteltu lähetysten osalta määräjäsenvaltioittain ja saapumisten osalta lähettäjäjäsenvaltioittain,

a) Perusasetuksen 21 artiklassa tarkoitetun tuotenimikkeistön
alajakoa vastaava koodi.
b) Kauppakumppanin koodi.
Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen lähettämisten osalta kauppakumppani on jäsenvaltio, johon se
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolle avaruusaluksen
omistus on siirtynyt, on sijoittautunut.
Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen saapumisten
osalta kauppakumppani on jäsenvaltio, jossa valmis
avaruusalus on rakennettu.
Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen saapumisten
osalta kauppakumppani on jäsenvaltio, jonne avaruusaluksen omistuksen siirtävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on sijoittautunut.
c) Paljous ilmaistuna nettomassana ja lisäyksikköinä.
d) Tilastollinen arvo.
Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen saapumisten
osalta tilastolliseen arvoon sisältyvät laukaisupaikalle kuljetukseen ja avaruuteen lähettämiseen liittyvät kuljetus- ja vakuutuskulut.

— kymmenen viikkoa viitekuukauden päättymisen jälkeen
yksityiskohtaiset tulokset, joissa on otettu huomioon kaikki
perusasetuksen 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.
49 artikla
1.
Kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2001 asetus (ETY) N:o
3046/92, lukuun ottamatta 22 artiklaa, ja sitä muuttavat
asetukset (1) sekä asetus (ETY) N:o 2256/92 ja asetukset (EY)
N:o 1125/94 ja (EY) N:o 2820/94.
2.
Viittauksia kumottuihin asetuksiin pidetään viittauksina
tähän asetukseen, ja niitä luetaan liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.
50 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2001.
(1) Komission asetukset (EY) N:o 2385/96 (EYVL L 326, 17.12.1996,
s. 10), (EY) N:o 860/97 (EYVL L 123, 15.5.1997, s. 12), (EY) N:o
1894/98 (EYVL L 245, 4.9.1998, s. 36) ja (EY) N:o 2538/98.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Pedro SOLBES MIRA

Komission jäsen
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LIITE I
Luettelo 21 artiklassa tarkoitetuista poikkeuksista
Tietoja ei vaadita seuraavista tavaroista:
a) lailliset maksuvälineet ja arvopaperit;
b) monetaarinen kulta;
c) katastrofialueille annettu hätäapu;
d) diplomaattiseen tai siihen verrattavaan käyttöön tarkoitetut tavarat:
1. tavarat, jotka nauttivat diplomaattista konsulaattista tai vastaavaa koskemattomuutta
2. valtion päämiehelle tai hallituksen tai parlamenntin jäsenille tarkoitetut lahjat
3. tavarat, joita siirretään kahdenkeskisen hallinnon avun perusteella;
e) tavarat, joiden vaihdon edellytetään olevan väliaikaista, mm.:
1. messuille tai näyttelyihin tarkoitetut tavarat
2. teatterilavasteet
3. karusellit ja muut markkinapaikkojen huvilaitteet
4. ammatinharjoittamiseen tarkoitetut laitteet, joita tarkoitetaan 8 päivänä kesäkuuta 1968 tehdyssä kansainvälisessä
tullisopimuksessa
5. elokuvat
6. kokeiltavaksi tarkoitetut laitteet ja varusteet
7. näyttely-, siitos-, kilpa- yms. eläimet
8. kaupalliset näytteet
9. kuljetusvälineet, kuljetukseen liittyvät kontit ja laitteet
10. kuljetusvälineiden sekä kuljetukseen liittyvien konttien ja laitteiden korjaamiseen tarkoitetut tavarat ja korjauksissa
korvatut osat
11. pakkaukset
12. vuokratut tavarat
13. rakennustoimintaan tarkoitetut laitteet ja materiaalit
14. tutkimus-, analyysi- ja testaustarkoituksiin tarkoitetut tavarat;
f) edellyttäen, että tavaroihin ei liity liiketoimea:
1. kunniamerkit, palkinnot, muistomerkit ja mitalit
2. matkustajan mukana kulkevat, ennakolta tai jälkeempäin lähetettävät matkatavarat, -tarvikkeet ja -varusteet, urheiluvälineet mukaan lukien, jotka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tai kulutukseen
3. kapiot, muuttotavarat tai perintotavarat
4. ruumisarkut ja hautauurnat, hautajaiskoristeet, hautojen ja hautamuistomerkkien hoitoon tarkoitetut tarvikkeet
5. mainosjulkaisut, käyttöohjeet, hinnastot ja muu mainosaineisto
6. tavarat, jotka ovat tulleet käyttökelvottomiksi tai joita ei voida käyttää teollisiin tarkoituksiin
7. painolastit
8. postimerkit
9. kansainvälisissa urheilutapahtumissa käytettävät farmaseuttiset tuotteet;
g) tuotteet, joita käytetään ihmisten tai ympäristön suojelemiseksi suoritettavissa poikkeuksellisissa yhteisissä toimissa;
h) tavarat, joita kuljetetaan jäsenvaltioiden raja-alueilla asuvien luonnollisten henkilöiden välillä ei-kaupallisessa tarkoituksessa (rajaliikenne); maataloustuottajien sellaiselta maatilalta saamat tuotteet, joka sijaitsee toisella tilastoalueella kuin
heidän tilansa päätoimipaikka, mutta kuitenkin se välittömässä läheisyydessä;
i) tavarat, jotka lähtevät tietyltä tilastoalueelta ja ulkomaan alueen poikki kuljetuaan palaavat samalle alueelle joko
suoraan tai kuljetukseen liittyvien pysähdyksien jälkeen;
j) tavarat, jotka on lähetetty tilastoalueen ulkopuolelle sijoitettujen kansallisten asevoimien käyttöön ja sellaiset toisesta
jäsenvaltiosta peräisin olevat tavarat, jotka kansalliset asevoimat ovat vieneet mukanaan tilastoalueen ulkopuolelle, sekä
tavarat, jotka jäsenvaltion tilastoalueelle sijoitetut toisen jäsenvaltion asevoimat ovat hankkineet tai joista ne ovat
luopuneet kyseisellä tilastoalueella;
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k) viestintätarvikkeet kuten levykkeet, magneettinauhat, filmit, työpiirustukset, ääni- ja videokasetit sekä cd-rom-levyt,
joita vaihdetaan tietojen välittämiseksi, mikäli ne on valmistettu yksityisasiakkaan tilauksesta tai ne eivät ole kaupallisten liiketoimien kohteena, sekä tavara, jolla täydennetään viestintätarvikkeiden aiempaa toimitusta esimerkiksi
päivitystarkoituksessa ja josta tuotteen vastaanottajaa ei laskuteta;
l) avaruusalusten kantoraketit:
— avaruuteen laukaisemista varten tapahtuvan lähettämisen ja saapumisen yhteydessä,
— avaruuteen laukaisun ajankohtana.
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LIITE II
Edellä 23 artiklan a kohdassa tarkoitettu luettelo yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeistä
0105 11 11
0105 11 19
0105 11 91
0105 11 99
0105 12 00
0105 19 20
0105 19 90
0407 00 11
2202 10 00
2202 90 10
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
2203 00 01
2203 00 09
2203 00 10
2204 10 11
2204 10 19
2204 10 91
2204 10 99
2204 21 10
2204 21 11
2204 21 12
2204 21 13
2204 21 17
2204 21 18
2204 21 19
2204 21 22
2204 21 24
2204 21 26
2204 21 27
2204 21 28
2204 21 32
2204 21 34
2204 21 36
2204 21 37
2204 21 38
2204 21 42
2204 21 43
2204 21 44
2204 21 46
2204 21 47
2204 21 48
2204 21 62
2204 21 66
2204 21 67
2204 21 68
2204 21 69
2204 21 71
2204 21 74
2204 21 76
2204 21 77
2204 21 78
2204 21 79
2204 21 80
2204 21 81
2204 21 82
2204 21 83
2204 21 84
2204 21 87
2204 21 88
2204 21 89

2204 21 91
2204 21 92
2204 21 93
2204 21 94
2204 21 95
2204 21 96
2204 21 97
2204 21 98
2204 21 99
2204 29 10
2204 29 12
2204 29 13
2204 29 17
2204 29 18
2204 29 42
2204 29 43
2204 29 44
2204 29 46
2204 29 47
2204 29 48
2204 29 58
2204 29 62
2204 29 64
2204 29 65
2204 29 71
2204 29 72
2204 29 75
2204 29 81
2204 29 82
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 87
2204 29 88
2204 29 89
2204 29 91
2204 29 92
2204 29 93
2204 29 94
2204 29 95
2204 29 96
2204 29 97
2204 29 98
2204 29 99
2205 10 10
2205 10 90
2205 90 10
2205 90 90
2206 00 10
2206 00 31
2206 00 39
2206 00 51
2206 00 59
2206 00 81
2207 10 00
2207 20 00
2209 00 99
2716 00 00
3702 51 00
3702 53 00
3702 54 10
3702 54 90

5701 10 10
5701 10 91
5701 10 93
5701 10 99
5701 90 10
5701 90 90
5702 20 00
5702 31 00
5702 32 00
5702 39 10
5702 39 90
5702 41 00
5702 42 00
5702 49 10
5702 49 90
5702 51 00
5702 52 00
5702 59 00
5702 91 00
5702 92 00
5702 99 00
5703 10 00
5703 20 11
5703 20 19
5703 20 91
5703 20 99
5703 30 11
5703 30 19
5703 30 51
5703 30 59
5703 30 91
5703 30 99
5703 90 00
5704 10 00
5704 90 00
5705 00 10
5705 00 30
5705 00 90
6101 10 10
6101 10 90
6101 20 10
6101 20 90
6101 30 10
6101 30 90
6101 90 10
6101 90 90
6102 10 10
6102 10 90
6102 20 10
6102 20 90
6102 30 10
6102 30 90
6102 90 10
6102 90 90
6103 11 00
6103 12 00
6103 19 00
6103 21 00
6103 22 00
6103 23 00

6103 29 00
6103 31 00
6103 32 00
6103 33 00
6103 39 00
6103 41 10
6103 41 90
6103 42 10
6103 42 90
6103 43 10
6103 43 90
6103 49 10
6103 49 91
6103 49 99
6104 11 00
6104 12 00
6104 13 00
6104 19 00
6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00
6104 29 00
6104 31 00
6104 32 00
6104 33 00
6104 39 00
6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6104 49 00
6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00
6104 61 10
6104 61 90
6104 62 10
6104 62 90
6104 63 10
6104 63 90
6104 69 10
6104 69 91
6104 69 99
6105 10 00
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10
6105 90 90
6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6106 90 30
6106 90 50
6106 90 90
6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00
6107 21 00
6107 22 00
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6107 29 00
6107 91 10
6107 91 90
6107 92 00
6107 99 00
6108 11 00
6108 19 00
6108 21 00
6108 22 00
6108 29 00
6108 31 10
6108 31 90
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6108 91 10
6108 91 90
6108 92 00
6108 99 10
6108 99 90
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6109 90 90
6110 10 10
6110 10 31
6110 10 35
6110 10 38
6110 10 91
6110 10 95
6110 10 98
6110 20 10
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 91
6110 30 99
6110 90 10
6110 90 90
6112 11 00
6112 12 00
6112 19 00
6112 31 10
6112 31 90
6112 39 10
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
6115 11 00
6115 12 00
6115 19 00
6210 20 00
6210 30 00
6211 11 00
6211 12 00
6211 20 00
6211 32 31
6211 32 41
6211 32 42
6211 33 31
6211 33 41
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6211 33 42
6211 42 31
6211 42 41
6211 42 42
6211 43 31
6211 43 41
6211 43 42
6212 10 10
6212 10 90
6212 20 00
6212 30 00
6401 10 10
6401 10 90
6401 91 10
6401 91 90
6401 92 10
6401 92 90
6401 99 10
6401 99 90
6402 12 10
6402 12 90
6402 19 00
6402 20 00
6402 30 00
6402 91 00
6402 99 10
6402 99 31
6402 99 39
6402 99 50
6402 99 91
6402 99 93
6402 99 96
6402 99 98
6403 12 00
6403 19 00
6403 20 00
6403 30 00
6403 40 00
6403 51 11
6403 51 15
6403 51 19
6403 51 91
6403 51 95
6403 51 99
6403 59 11
6403 59 31
6403 59 35
6403 59 39
6403 59 50
6403 59 91
6403 59 95
6403 59 99
6403 91 11
6403 91 13
6403 91 16
6403 91 18
6403 91 91
6403 91 93
6403 91 96
6403 91 98
6403 99 11
6403 99 31
6403 99 33
6403 99 36

6403 99 38
6403 99 50
6403 99 91
6403 99 93
6403 99 96
6403 99 98
6404 11 00
6404 19 10
6404 19 90
6404 20 10
6404 20 90
6405 10 10
6405 10 90
6405 20 10
6405 20 91
6405 20 99
6405 90 10
6405 90 90
7101 10 00
7101 21 00
7101 22 00
7103 91 00
7103 99 00
7104 10 00
7104 20 00
7104 90 00
7105 10 00
7105 90 00
7106 10 00
7106 91 10
7106 91 90
7106 92 20
7106 92 80
7108 11 00
7108 12 00
7108 13 10
7108 13 80
7108 20 00
7110 11 00
7110 19 10
7110 19 80
7110 21 00
7110 29 00
7110 31 00
7110 39 00
7110 41 00
7110 49 00
7116 10 00
7116 20 11
7116 20 19
7116 20 90
8504 10 10
8504 10 91
8504 10 99
8504 21 00
8504 22 10
8504 22 90
8504 23 00
8504 31 10
8504 31 31
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8504 31 39
8504 31 90
8504 32 10
8504 32 30
8504 32 90
8504 33 10
8504 33 90
8504 34 00
8504 40 10
8504 40 20
8504 40 50
8504 40 93
8504 50 10
8518 21 90
8518 22 90
8518 29 20
8518 29 80
8539 10 10
8539 10 90
8539 21 30
8539 21 92
8539 21 98
8539 22 10
8539 29 30
8539 29 92
8539 29 98
8539 31 10
8539 31 90
8539 32 10
8539 32 50
8539 32 90
8539 39 00
8539 41 00
8539 49 10
8539 49 30
8540 11 11
8540 11 13
8540 11 15
8540 11 19
8540 11 91
8540 11 99
8540 12 00
8540 20 10
8540 20 80
8540 40 00
8540 50 00
8540 71 00
8540 72 00
8540 79 00
8540 81 00
8540 89 00
8542 13 11
8542 13 13
8542 13 15
8542 13 17
8542 13 20
8542 13 30
8542 13 42
8542 13 45
8542 13 46
8542 13 48
8542 13 49
8542 13 55
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8542 13 60
8542 19 40
8542 19 55
8542 19 66

8903 99 10
8903 99 91
8903 99 99

8903 91 10
8903 91 91
8903 91 93
8903 91 99
8903 92 10
8903 92 91
8903 92 99

9001 30 00
9001 40 20
9001 40 41
9001 40 49
9001 40 80
9001 50 20
9001 50 41

9001 50 49
9001 50 80
9003 11 00
9003 19 10
9003 19 30
9003 19 90
9006 53 10
9006 53 90
9202 10 10
9202 10 90
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9202 90 10
9202 90 30
9202 90 90
9203 00 90
9204 10 00
9204 20 00
9205 10 00
9207 90 10

L 228/46

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

8.9.2000

LIITE III

Luettelo 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista liiketoimista

A-sarake

1. Liiketoimet, joihin liittyy omistusoikeuden tosiasiallinen tai aiottu siirto (rahallista tai muuta) vastiketta
vastaan (lukuun ottamatta koodeilla 2, 7 ja 8 ilmoitettuja liiketoimia (1) (2) (3)

B-sarake

1. Sitova osto-/myyntitapahtuma (2)
2. Tavaroiden toimittaminen katsottavaksi tai kokeiltavaksi, konsignaatiomyyntiin tai komissionäärin välityksellä myytäväksi
3. Vaihtokauppa (korvaus luontoissuorituksena)
4. Matkailijoiden henkilökohtaiset ostokset
5. Rahoitusleasing (3)

2. Tavaroiden palauttaminen sen jälkeen, kun alkuperäinen liiketoimi on jo kirjattu koodilla 1 (4); tavaroiden
korvaaminen vastikkeetta (4)

1. Tavaroiden palauttaminen

3. Liiketoimet (muut kuin tilapäiset), joihin sisältyy omistusoikeuden siirto ilman (rahallista tai muuta) vastiketta

1. Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain hallinnoimiin
tai rahoittamiin avustusohjelmiin liittyvät tavaratoimitukset

2. Palautettujen tavaroiden korvaaminen toisilla tavaroilla
3. Palauttamattomien tavaroiden korvaaminen (esim.
takuun perusteella) toisilla tavaroilla

2. Muu valtioiden antama apu
3. Muu apu (yksityinen tai järjestöjen apu)
4. Muut

4. Toimeksiannosta suoritettavaan työhön (5) tai korjaamiseen (6) liittyvät toimet (lukuun ottamatta koodilla 7
kirjattavia toimia)

1. Toimeksiannosta suoritettava työ

5. Toimeksiannosta suoritettavan työn (5) tai korjaamisen (6) jälkeen tapahtuvat liiketoimet (lukuun ottamatta koodilla 7 kirjattavia toimia)

1. Toimeksiannosta suoritettava työ

6. Liiketoimet, joihin ei liity omistusoikeuden siirtoa,
esim. vuokraus, lainaus, käyttöleasing (7) ja muu tilapäinen käyttö (8), lukuun ottamatta toimeksiannosta
suoritettavaa työtä ja korjaamista (toimitus ja palautus)

1. Vuokraus, lainaus, käyttöleasing

7. Liiketoimet, jotka liittyvät yhteiseen puolustusohjelmaan tai muihin valtioiden välisiin yhteensovitettuihin
valmistusohjelmiin (esim. Airbus)

8. Aineiden ja laitteiden toimittaminen rakentamista tai
maa- ja vesirakentamista koskevan yleisen sopimuksen (9) mukaisesti

9. Muut liiketoimet

2. Korjaus ja huolto vastiketta vastaan
3. Korjaus ja huolto ilman vastiketta

2. Korjaus ja huolto vastiketta vastaan
3. Korjaus ja huolto ilman vastiketta

2. Muu tilapäinen käyttö
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(1) Tämä kohta kattaa useimmat lähettämiset ja saapumiset, toisin sanoen liiketoimet
— joissa omistusoikeus siirtyy asukkaalta muulle kuin asukkaalle tai päinvastoin, ja
— joihin liittyy korvaus rahana tai luontoissuorituksena (vaihtokauppa).
On huomattava, että tämä koskee myös yhtiön eri sivuliikkeiden välisiä tapahtumia ja jakelukeskuksista lähteviä tai sinne tulevia
tavaroiden siirtoja, vaikka maksu ei seuraisikaan välittömästi.
2
( ) Mukaan lukien vastiketta vastaan tapahtuvat varaosien ja muiden tavaroiden vaihdot.
(3) Mukaan lukien rahoitusleasing (myyntivuokraus): leasingvuokrat lasketaan siten, että ne kattavat tavaroiden arvon kokonan tai lähes
kokonaan. Tavaroiden hallintaan liittyvät edut ja riskit siirtyvät vuokraajalle. Sopimuksen päättyessä vuokraajasta tulee laillinen omistaja.
(4) Sellaisten tavaroiden palautus- ja korvauslähetykset, jotka on alunperin kirjattu A-sarakkeen 3—9-kohtaan, on kirjattava vastaaviin
kohtiin.
(5) Toimeksiannosta tapahtuvat toimet on kirjattava A-sarakkeen 4- tai 5-kohtaan riippumatta siitä, tapahtuvatko toimet tullivalvonnassa.
Omaan lukuun tehtävät jalostustoimet eivät kuulu näihin kohtiin; ne on kirjattava A-sarakkeen 1-kohtaan.
(6) Korjaaminen tarkoittaa tavaroiden palauttamista niiden alkuperäiseen käyttöön. Siihen voi sisältyä ennallistamistöitä tai parannuksia.
7
( ) Käyttöleasing: kaikki muut vuokrasopimukset kuin c huomautuksessa tarkoitetut rahoitusleasingsopimukset.
(8) Tähän kohtaan kuuluvat viedyt/tuodut tavarat, jotka on tarkoitus jälleentuoda/jälleenviedä ilman, että omistusoikeus siirtyy.
(9) A-sarakkeen 8-kohtaan kirjattavat liiketoimet koskevat tavaroita, joista ei laskuteta erikseen, vaan koko työstä laskutetaan yhdessä.
Muussa tapauksessa liiketoimet on kirjattava 1-kohtaan.
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LIITE IV

Luettelo 28 artiklassa tarkoitetuista toimitusehdoista
Ensimmäinen
alakohta

Merkitys

Incoterm-koodi

Incoterm-toimitusehto CCI/CEE Geneve

Tarkennettava paikka (1)

EXW

Vapaasti tehtaalta

tehtaan sijainti

FCA

Vapaasti rehdinkuljettajalla

… nimetyssä paikassa

FAS

Vapaasti aluksen sivulla

nimetyssä laivaussatamassa

FOB

Vapaasti aluksessa

nimetyssä laivaussatamassa

CFR

Kulut ja rahti maksettuina

nimetyssä määräsatamassa

CIF

Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina

nimetyssä määräsatamassa

CPT

Kuljetus maksettuna

nimettyyn määräpaikkaan

CIP

Kuljetus ja vakuutus maksettuina

nimettyyn määräpaikkaan

DAF

Toimitettuna rajalle

nimettyyn toimituspaikkaan rajalle

DES

Toimitettuna aluksessa

nimetyssä määräsatamassa

DEQ

Toimitettuna laiturilla

tullattuna, … nimetyssä määräsatamassa

DDU

Toimitettuna tullaamatta

nimetyssä määräpaikassa tuovassa maassa

DDP

Toimitettuna tullattuna

nimetyssä toimituspaikassa tuovassa maassa

XXX

Toimitusehdot muut kuin edellä
mainitut

tarkka selvitys sopimuksen ehdoista (1)

(1) Tarkennetaan tarvittaessa kohdassa 6 (ainoastaan lomake Intrastat N).

Toinen alakohta
1 kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitseva paikka
2 toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva paikka
3 muut (yhteisön ulkopuolella sijaitseva paikka).
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LIITE V
Tämän asetuksen artiklojen ja kumottujen asetusten artiklojen välinen vastavuustaulukko
Asetuksen artikla

Viiteartikla

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 1 artikla

2 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 2 artiklan 2 kohta

3 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 3 artikla (muutettu)

4 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 4 artikla

5 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 5 artikla

6 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 6 artikla

7 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 7 artikla

8 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 8 artikla

9 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 9 artikla

10 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2256/92 1 artikla

11 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2256/92 2 artikla

12 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2256/92 3 artikla (muutettu)

13 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2256/92 4 artikla (muutettu)

14 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2256/92 6 artikla

15 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2256/92 7 artikla

16 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2256/92 8 artikla

17 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2256/92 9 artikla

18 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2256/92 10 artikla

19 artikla

Uusi

20 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2820/94 1 ja 2 artikla (muutetut)

21 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 20 artikla

22 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 10 artikla (muutettu)

23 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 11 artikla (muutettu)

24 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 12 artikla (muutettu)

25 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 13 artikla

26 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 16 artikla

27 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 17 artikla

28 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 14 artiklan 1 ja 2 kohta (muutetut)

29 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 15 artikla (muutettu)

30 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3046/92 19 artikla (muutettu)

31—46 artikla

Uusia artikloita

47 artikla

Astuksen (ETY) N:o 3046/92 21 artiklan 3 kohta

48 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1125/94 1 artikla

49 ja 50 artikla

Uusia artikloita
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1902/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
vuoden 2000 kalakiintiöiden mukauttamisesta TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen
liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96
nojalla
soveltaa asetuksessa (EY) N:o 847/96 säädettyjä toimenpiteitä.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(2)

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta
valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2846/98 (2), ja
erityisesti sen 23 artiklan,

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2742/1999 (21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1696/2000 (22), vahvistetaan kalastuskiintiöt eräille
kannoille vuodeksi 2000.

(3)

Eräät jäsenvaltiot ovat pyytäneet asetuksen (EY) N:o 847/
96 4 artiklan 2 kohdan perusteella saada pidättää osan
kiintiöistään siirrettäväksi seuraavaa vuotta varten.
Komissio lisää pidätetyt määrät vuoden 2000 kiintiöön
kyseisessä artiklassa vahvistettujen määrien rajoissa.

ottaa huomioon TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta 6 päivänä
toukokuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/
96 (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

(4)

Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan eräät jäsenvaltiot ovat ylittäneet joidenkin kantojen sallitut puretut
määrät vuonna 1999. Asetuksen (EY) N:o 847/96 5
artiklan 1 kohdan mukaisesti vähennykset tehdään
kansallisista vuoden 2000 kiintiöistä sallitun määrän
ylittävän osuuden mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 2 kohdan soveltamista.

(5)

Painotetut vähennykset tehdään asetuksen (EY) N:o 847/
96 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti vuoden 2000 kansallisista kiintiöistä, kun asetuksen (EY) N:o 48/1999 5
artiklassa ja liitteessä III mainittuja kantoja on kalastettu
yli sallitun puretun määrän vuonna 1998.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja
vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksissa (EY) N:o 48/1999 (4), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2598/1999 (5), (EY) N:o 49/1999 (6), (EY) N:o 51/
1999 (7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 1619/1999 (8), (EY) N:o
53/1999 (9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1619/1999, (EY) N:o 54/1999 (10),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 2472/1999 (11), (EY) N:o 55/1999 (12), (EY) N:o
57/1999 (13), (EY) N:o 59/1999 (14), (EY) N:o 61/
1999 (15), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2473/1999 (16), (EY) N:o 63/
1999 (17), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1619/1999, (EY) N:o 65/1999 (18),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1619/1999, (EY) N:o 66/1999 (19) ja (EY) N:o
67/1999 (20) säädetään kannoista, joihin voidaan

(1) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.
(2) EYVL L 358, 31.12.1998, s. 5.
(3) EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3.
(4) EYVL L 13, 18.1.1999, s. 1.
(5) EYVL L 316, 10.12.1999, s. 15.
(6) EYVL L 13, 18.1.1999, s. 54.
(7) EYVL L 13, 18.1.1999, s. 67.
(8) EYVL L 192, 24.7.1999, s. 14.
(9) EYVL L 13, 18.1.1999, s. 79.
(10) EYVL L 13, 18.1.1999, s. 81.
(11) EYVL L 302, 25.11.1999, s. 1.
(12) EYVL L 13, 18.1.1999, s. 84.
(13) EYVL L 13, 18.1.1999, s. 93.
(14) EYVL L 13, 18.1.1999, s. 102.
(15) EYVL L 13, 18.1.1999, s. 111.
(16) EYVL L 302, 25.11.1999, s. 3.
(17) EYVL L 13, 18.1.1999, s. 120.
(18) EYVL L 13, 18.1.1999, s. 128.
(19) EYVL L 13, 18.1.1999, s. 130.
(20) EYVL L 13, 18.1.1999, s. 145.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksessa (EY) N:o 2742/1999 vahvistettuja kiintiöitä
suurennetaan tai piennenetään siten kuin liitteessä esitetään.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
(21) EYVL L 341, 31.12.1999, s. 1.
(22) EYVL L 195, 1.8.2000, s. 1.

8.9.2000

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

L 228/51

Laji

Alue

L 228/52

LIITE

Jäsenvaltio

Pidätetyt
määrät (1)

Sallitut puretut
määrät ylittävät
saaliit 1999

Vähennykset (2)

Painotetut
vähennykset %,
määrä (3)

Lisävähennykset (4)

Kiintiö 2000

Vuoden 2000
kiintiön tarkistettu
arvo

e.s.

231

231

40 %, 92

e.s.

339

16

Silli

IVc, VIId

FR

e.s.

218

218

e.s.

e.s.

8 472

8 254

Silli

IVc, VIId

UK

e.s.

37

37

e.s.

e.s.

1 693

1 656

Silli

VIIhgjk

FR

130

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

1 300

1 430

Turska

IIIa Kattegat

SW

e.s.

23

23

e.s.

e.s.

2 590

2 567

Lasikampelat

VII

BE

61

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

480

541

Lasikampelat

VII

ES

672

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

5 380

6 052

Lasikampelat

VII

FR

815

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

6 520

7 335

Lasikampelat

VII

IRL

371

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

2 970

3 341

Lasikampelat

VII

UK

321

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

2 570

2 891

Lasikampelat

VIIIabde

ES

144

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

1 150

1 294

Lasikampelat

VIIIabde

FR

98

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

930

1 028

Lasikampelat

VIIIc, IX

ES

554

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

4 620

5 174

Merikrotit

VII

BE

246

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

2 130

2 376

Merikrotit

VII

ES

98

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

840

938

Merikrotit

VII

FR

791

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

13 630

14 421

Merikrotit

VII

NL

32

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

280

312

Merikrotit

VII

UK

480

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

4 140

4 620

8.9.2000
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IVc, VIId

FI

Silli

Alue

Jäsenvaltio

Pidätetyt
määrät (1)

Sallitut puretut
määrät ylittävät
saaliit 1999

Vähennykset (2)

Painotetut
vähennykset %,
määrä (3)

Lisävähennykset (4)

Kiintiö 2000

Vuoden 2000
kiintiön tarkistettu
arvo

VIIIabde

ES

116

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

1 000

1 116

Merikrotit

VIIIabde

FR

323

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

5 570

5 893

Valkoturska

VIIb—k

FR

e.s.

103

103

e.s.

e.s.

13 500

13 397

Mustakitaturska

IIa (*), Pohjanmeri (*)

NL

15

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

145

160

Mustakitaturska

Vb, VI, VII

ES

2 000

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

21 730

23 730

Mustakitaturska

Vb, VI, VII

FR

1 670

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

18 150

19 820

Mustakitaturska

VIIIabde

ES

1 000

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

10 000

11 000

Mustakitaturska

VIIIabde

FR

775

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

7 759

8 534

Mustakitaturska

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

ES

4 400

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

44 000

48 400

Punakampela

VIIa

BE

9

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

85

94

Punakampela

VIIa

IRL

136

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

1 365

1 501

Punakampela

VIIa

NL

3

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

30

33

Punakampela

VIIa

UK

88

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

885

973

Seiti

I, II (Norjan vedet)

FR

e.s.

58

58

e.s.

e.s.

386

328

Makrilli

Vb (Färsaarten vedet)

DK

e.s.

29

29

e.s.

e.s.

3 890

3 861

Kielikampela

VIIIab

BE

7

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

70

77

Kielikampela

VIIIab

ES

1

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

15

16

Kielikampela

VIIIab

FR

495

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

5 315

5 810

Piikkimakrilli

VB (*), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

ES

1 500

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

23 080

24 580

FI

Merikrotit

8.9.2000
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L 228/53

Jäsenvaltio

Pidätetyt
määrät (1)

Sallitut puretut
määrät ylittävät
saaliit 1999

Vähennykset (2)

Painotetut
vähennykset %,
määrä (3)

Lisävähennykset (4)

Kiintiö 2000

Vuoden 2000
kiintiön tarkistettu
arvo

Piikkimakrilli

VB (*), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

UK

1 750

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

22 850

24 600

Piikkimakrilli

VIIIc, IX

ES

3 927

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

36 580

40 507

Miekkakala

Atlantin valtameri, pohj. linjalta
5° N

ES

441

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

4 198

4 639

Miekkakala

Atlantin valtameri, pohj. linjalta
5° N

ES

584

e.s.

e.s.

e.s.

e.s.

5 848

6 432

L 228/54

Alue

Laji

FI

Ei sovelleta.
Yhteisön vedet.
Asetuksen (EY)
Asetuksen (EY)
Asetuksen (EY)
Asetuksen (EY)

N:o
N:o
N:o
N:o

847/96
847/96
847/96
847/96

4
5
5
5

artiklan
artiklan
artiklan
artiklan

2
1
2
2

kohdan
kohdan
kohdan
kohdan

mukaisesti.
mukaisesti.
mukaisesti.
mukaisesti silloin, kun sallittu purettu määrä on ylitetty peräkkäisinä vuosina.

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

e.s.
(*)
(1)
(2)
(3)
(4)

8.9.2000

8.9.2000

FI
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L 228/55

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1903/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn ”Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin”
annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Tämän vuoksi kyseinen nimitys voidaan lisätä ”Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maatieteellisten
merkintöjen rekisteriin” ja sitä on näin ollen pidettävä
yhteisössä suojattuna alkuperänimityksenä.

(5)

Tämän astuksen liite täydentää komission asetuksen (EY)
N:o 2400/96 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1651/2000 (5), liitettä,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1509/
2000 (2), ja erityisesti sen 6 artiklan 3 ja 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Alankomaat on lähettänyt komissiolle hakemuksen
yhden nimityksen alkuperänimityksen rekisteröimiseksi
asetuksen (ETY) N:o 2081/92 5 artiklan mukaisesti.

(2)

Mainitun asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti on
todettu, että hakemus on asetuksen säännösten
mukainen ja että siinä on kaikki sen 4 artiklassa edellytetyt tiedot.

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 2081/92 7 artiklassa tarkoitettuja
vastalauseita ei ole toimitettu komissioon sen jälkeen,
kun tämän asetuksen liitteessä mainittu nimitys julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (3).

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Täydennetään asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitettä tämän
asetuksen liitteessä mainitulla nimityksellä ja lisätään kyseinen
nimitys asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 3 kohdan
mukaisena suojattuna alkuperänimityksenä (SAN) ”Suojattujen
alkuperänimitysten ja suojattujen maatieteellisten merkintöjen
rekisteriin”.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 208, 24.7.1992, s. 1.
(2) EYVL L 174, 13.7.2000, s. 7.
(3) EYVL C 378, 30.12.1999, s. 2.

(4) EYVL L 327, 18.12.1996, s. 11.
(5) EYVL L 189, 27.7.2000, s. 15.
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LIITE
PERUSTAMISSOPIMUKSEN LIITTEEN I IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUT TUOTTEET
Juustot
ALANKOMAAT
Kanterkaas, Kanternagelkaas, Kanterkomĳnekaas (SAN)

8.9.2000

8.9.2000
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L 228/57

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1904/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn ”Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin”
annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Tämän vuoksi kyseiset nimitykset voidaan lisätä ”Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maatieteellisten
merkintöjen rekisteriin” ja niitä on näin ollen pidettävä
yhteisössä suojattuna alkuperänimityksenä tai maantieteellisenä merkintänä.

(5)

Tämän asetuksen liite täydentää komission asetuksen
(EY) N:o 2400/96 (4), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1651/2000 (5), liitettä,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1509/
2000 (2), ja erityisesti sen 6 artiklan 3 ja 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Italia on lähettänyt komissiolle hakemukset joidenkin
nimitysten alkuperänimityksen tai maantieteellisen
merkinnän rekisteröimiseksi asetuksen (ETY) N:o 2081/
92 5 artiklan mukaisesti.

(2)

Mainitun asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti on
todettu, että hakemukset ovat asetuksen säännösten
mukaisia ja että niissä on kaikki sen 4 artiklassa edellytetyt tiedot.

(3)

Mainitun asetuksen 7 artiklassa tarkoitettuja vastalauseita
ei ole toimitettu komissioon sen jälkeen, kun tämän
asetuksen liitteessä mainitut nimitykset julkaistiin
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (3).

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Täydennetään asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitettä tämän
asetuksen liitteessä mainituilla nimityksillä ja lisätään kyseiset
nimitykset asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 3 kohdan
mukaisena suojattuna alkuperänimityksenä (SAN) tai suojattuna maantieteellisenä merkintänä (SMM) ”Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin”.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 208,
(2) EYVL L 174,
(3) EYVL C 347,
EYVL C 358,

24.7.1992, s. 1.
13.7.2000, s. 7.
3.12.1999, s. 2 ja
10.12.1999, s. 2.

(4) EYVL L 327, 18.12.1996, s. 11.
(5) EYVL L 189, 27.7.2000, s. 15.

L 228/58

FI
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LIITE
PERUSTAMISSOPIMUKSEN LIITTEEN I IHMISRAVINNOKSI TARKOITETUT TUOTTEET
Hedelmät, vihannekset ja vilja
ITALIA
Castagna del Monte Amiata (SMM)
La Bella della Daunia (SAN)

8.9.2000

8.9.2000

FI
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L 228/59

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1905/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta elokuuksi 2000
on samana päivänä käyttöön otettavan maatalouden
euromääräisen valuuttajärjestelmän vuoksi syytä
vahvistaa muuntokurssit ainoastaan niille erityisille
valuuttakursseille, joita käytetään euron ja niiden jäsenvaltioiden kansallisten valuuttojen, jotka eivät ole ottaneet yhtenäisvaluuttaa käyttöön, välillä.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13
päivänä syyskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2038/1999 (1), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 1527/2000 (2)
ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2799/98 (3),
ottaa huomioon erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä maatalouden muuntokurssin soveltamiseksi sokerialalla 30 päivänä
kesäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1713/
93 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1642/1999 (5), ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (ETY) N:o 1713/93 1 artiklan 2 kohdassa
säädetään, että asetuksen (EY) N:o 2038/1999 8 artiklassa tarkoitettu varastointikustannusten korvausmäärä
on muunnettava kansallisiksi valuutoiksi käyttämällä
erityistä maatalouden muuntokurssia, joka saadaan
laskemalla pro rata temporis varastointikuukauden aikana
sovellettujen maatalouden muuntokurssien keskiarvo.
Tämä erityinen maatalouden muuntokurssi on vahvistettava joka kuukausi edelliseksi kuukaudeksi. 1 päivästä
tammikuuta 1999 sovellettavien korvausmäärien osalta

(2)

Kyseisten säännösten soveltamisesta seuraa, että
erityinen valuuttakurssi, jota käytetään varastointikustannusten korvausmäärän muuntamiseen kansallisiksi
valuutoiksi, vahvistetaan elokuuksi 2000 tämän
asetuksen liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Erityinen valuuttakurssi, jota käytetään muunnettaessa
asetuksen (EY) N:o 2038/1999 8 artiklassa tarkoitettu varastointikustannusten korvausmäärä kansalliseksi valuutaksi,
vahvistetaan elokuuksi 2000 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2000.
Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

252,
175,
349,
159,
195,

25.9.1999, s. 1.
14.7.2000, s. 59.
24.12.1998, s. 1.
1.7.1993, s. 94.
28.7.1999, s. 3.
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7 päivänä syyskuuta 2000 annettuun komission asetukseen sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään
sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta elokuuksi 2000
Erityinen valuuttakurssi

1 euro =

7,45788
337,252
8,39311
0,607287

Tanskan kruunua
Kreikan drakmaa
Ruotsin kruunua
Englannin puntaa

8.9.2000
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1906/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 27 päivänä toukokuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 936/97 (1),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
134/1999 (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 4 ja 5 artiklassa säädetään
saman asetuksen 2 artiklan f alakohdan tarkoittamien
lihojen tuontilupahakemusten ja niiden myöntämisen
ehdot.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa
vahvistetaan sellaisen Amerikan yhdysvalloista ja Kanadasta peräisin ja lähtöisin olevan korkealaatuisen
tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan, jota
voidaan 1 päivästä heinäkuuta 2000 30 päivään kesäkuuta 2001 tuoda erityisin edellytyksin, määräksi
11 500 tonnia.

(3)

On otettava huomioon, että tässä asetuksessa säädettyjä
tuontilupia voidaan käyttää niiden koko voimassaoloajan vain, jollei olemassa olevista eläinlääkinnällisistä
järjestelyistä muuta johdu,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Jokainen 1—5 päivänä syyskuuta 2000 esitetty asetuksen
(EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettua korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa
koskeva tuontilupahakemus hyväksytään kokonaisuudessaan.
2.
Asetuksen (EY) N:o 936/97 5 artiklan mukaisesti saa
3 489,503 tonnista jättää lupahakemuksia lokakuun 2000
viiden ensimmäisen päivän ajan.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä syyskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10.
(2) EYVL L 17, 22.1.1999, s. 22.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1907/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen
tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta
käytetään, on toimenpide, jolla kyseisten eri tavoitteiden
saavuttaminen mahdollistetaan.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(5)

Neuvoston päätöksessä 87/482/ETY (6) hyväksytyn
Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen kesken
sovitun makaronivalmisteiden vientiä yhteisöstä Yhdysvaltoihin koskevan järjestelyn johdosta on tarpeen
eriyttää CN-koodeihin 1902 11 00 ja 1902 19 kuuluvien tavaroiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 3 ja 5 kohdan
mukaisesti on tarpeen vahvistaa alennetun tuen määrä
ottaen huomioon kyseiseen perustuotteeseen sovellettava
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1722/93 (7), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella
(EY) N:o 87/1999 (8), mukainen tuotantotuen määrä,
joka on ollut voimassa tavaroiden olettettuna valmistusajankohtana.

(7)

Alkoholijuomia ei pidetä erityisen herkkinä niiden
valmistamiseen käytettävien viljojen hinnan vaihteluille.
Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan liittymissopimuksen 19. pöytäkirjassa kuitenkin määrätään,
että on säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä, joilla
helpotetaan yhteisössä viljellyn viljan käyttöä viljoista
valmistettavien alkoholijuomien tuotannossa. Siten on
syytä mukauttaa alkoholijuomien muodossa vietyihin
viljoihin sovellettavaa vientitukea.

(8)

On varmistettava jatkossakin varojen tiukka hallinnointi
ottaen huomioon menoarviot ja varojen saatavuus.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1667/2000 (4), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan 1 kohdan ja
asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklan 1 kohdan
mukaan kummankin mainitun asetuksen 1 artiklassa
tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden ja
yhteisön markkinoiden noteerausten tai hintojen ero
voidaan kattaa vientituella.

(2)

Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa
komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000 (5) määritellään tuotteet, joille olisi vahvistettava niiden vientiin
tapauskohtaisesti sovellettava tuen määrä, joko
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 liitteessä B tai asetuksen
(EY) N:o 3072/95 liitteessä B lueteltuina tavaroina.

(3)

(4)

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

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan
ensimmäisen alakohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kyseisiä perustuotteita on vahvistettava
kullekin kuukaudelle.
Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän
vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat
vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta
suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava suojatoimenpiteitä estämättä silti pitkän aikavälin
sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen
niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
193,
329,
193,
177,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.12.1995, s. 18.
29.7.2000, s. 3.
15.7.2000, s. 1.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 liitteessä B tai asetuksen (EY) N:o
3072/95 liitteessä B lueteltuina tavaroina vietäviin asetuksen
(EY) N:o 1520/2000 liitteessä A mainittuihin ja joko asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 1 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 3072/95
sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin perustuotteisiin sovellettavien tukien määrät
vahvistetaan liitteen mukaisesti.
(6) EYVL L 275, 29.9.1987, s. 36.
(7) EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112.
(8) EYVL L 9, 15.1.1999, s. 8.
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2 artikla

93 säädettyä tuotantotukea, sovelletaan tukea, jossa ei oteta
huomioon tuotantotukea.

Käytettäessä ennen 14 päivänä heinäkuuta 2000 myönnettyä
tukitodistusta ja asetuksen (ETY) N:o 1722/93 liitteessä I lueteltujen tavaroiden osalta sovelletaan alennettua tukea, jossa
otetaan huomioon tuotantotuen määrä.

Edellisessä kohdassa tarkoitettu todiste on viejän esittämä
kyseisen perustuotteen jalostajan ilmoitus, jossa todetaan, että
asetuksessa (ETY) N:o 1722/93 säädettyä tuotantotukea perustuotteelle ei ole haettu eikä haeta. Ilmoituksia valvotaan
asetuksen (EY) N:o 1520/2000 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Jos toimija kuitenkin vienti-ilmoitusta hyväksyttäessä ja vientituen maksamista haettaessa toimittaa todisteet siitä, että
kyseisten vietävien tavaroiden valmistuksessa käytetyille perustuotteille ei ole haettu eikä haeta asetuksessa (ETY) N:o 1722/

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

L 228/64

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

8.9.2000

LIITE
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin
sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta 7 päivänä syyskuuta 2000 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)
Tuen määrä 100 kilogrammalta
perustuotetta
CN-koodi

1001 10 00

1001 90 99

Tuotteiden kuvaus (1)

tuen
ennakkovahvistusta
käytettäessä

muissa
tapauksissa

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan
yhdysvaltoihin

—

—

– muissa tapauksissa

—

—

—

—

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (2) 4 artiklan 5 kohtaa

—

—

– – sovellettaessa 2 artiklan ensimmäistä kohtaa

—

—

– – vietäessä alaryhmään 2208 (3) kuuluvia tavaroita

—

—

– – muissa tapauksissa

—

—

4,683

4,683

– vietäessä alaryhmään 2208 (3) kuuluvia tavaroita

—

—

– muissa tapauksissa

—

—

4,226

4,226

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (2) 4 artiklan 5 kohtaa

2,001

2,001

– – sovellettaessa 2 artiklan ensimmäistä kohtaa

2,001

2,001

– – vietäessä alaryhmään 2208 ( ) kuuluvia tavaroita

1,831

1,831

– – muissa tapauksissa

3,800

3,800

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (2) 4 artiklan 5 kohtaa

1,051

1,051

– – sovellettaessa 2 artiklan ensimmäistä kohtaa

1,051

1,051

– – vietäessä alaryhmään 2208 (3) kuuluvia tavaroita

1,373

1,373

– – muissa tapauksissa

2,850

2,850

– vietäessä alaryhmään 2208 (3) kuuluvia tavaroita

1,831

1,831

– muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)

3,800

3,800

– sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (2) 4 artiklan 5 kohtaa

2,001

2,001

– – sovellettaessa 2 artiklan ensimmäistä kohtaa

2,001

2,001

– – vietäessä alaryhmään 2208 (3) kuuluvia tavaroita

1,831

1,831

– muissa tapauksissa

3,800

3,800

Durumvehnä:

Vehnä sekä rukiin sekavilja:
– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan
yhdysvaltoihin
– muissa tapauksissa:

1002 00 00

Ruis

1003 00 90

Ohra

1004 00 00

Kaura

1005 90 00

Maissi, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:
– tärkkelys:

3

– CN-koodeihin 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 kuuluva glukoosi,
glukoosisiirappi, maltodekstriini, maltodekstriinisiirappi (4):

CN-koodiin 1108 13 00 kuuluva perunatärkkelys, joka rinnastetaan maissin
jalostuksesta saatavaan tuotteeseen:
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(EUR/100 kg)
Tuen määrä 100 kilogrammalta
perustuotetta

CN-koodi

Tuotteiden kuvaus (1)

tuen
ennakkovahvistusta
käytettäessä

muissa
tapauksissa

Kokonaan hiottu riisi:
– lyhytjyväinen
– keskipitkäjyväinen
– pitkäjyväinen

12,500
12,500
12,500

12,500
12,500
12,500

1006 40 00

Rikkoutuneet riisinjyvät

2,400

2,400

1007 00 90

Durra

—

—

ex 1006 30

(1) Käytettyihin jalostettuihin tai niihin rinnastettavien tuotteiden määriin on tarvittaessa sovellettava komission asetuksen (EY) N:o 1520/2000, sellaisena kuin se on
muutettuna, liitteessä E olevia kertoimia (EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1).
(2) Kyseisen tavaran CN-koodi on 3505 10 50, jollei sovelleta 2 artiklaa.
(3) Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 liitteessä B olevat tuotteet tai asetuksen (ETY) N:o 2825/93 2 artiklassa tarkoitetut tuotteet.
(4) CN-koodien 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 siirapeille, jotka on saatu sekoittamalla glukoosi- ja fruktoosisiirappia, vientituki voidaan myöntää ainoastaan
glukoosisiirapin osalta.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1908/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
vilja- ja riisĳalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta
2993/95 (6), 4 artiklassa määritellään näiden tuotteiden
tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(4)

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,

Tietyille jalostetuille tuotteille myönnettävä tuki olisi
porrastettava tuotteiden tuhka-, raakakuitu-, kuoriaine-,
valkuaisaine-, rasva- tai tärkkelyspitoisuuden mukaan,
koska tämä pitoisuus osoittaa erityisen hyvin jalostettuun tuotteeseen tosiasiallisesti sisältyvän perustuotteen
määrän.

(5)

Maniokkĳuurten ja muiden trooppisten juurten ja mukuloiden sekä niistä valmistettujen jauhojen suunniteltavissa olevan viennin taloudelliset seikat eivät, erityisesti
kyseisten tuotteiden luonteen ja alkuperän huomioon
ottaen, tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista;
tiettyjen viljajalosteiden osalta yhteisön maailmankauppaan osallistumisen vähäinen merkitys ei tällä hetkellä
edellytä vientituen vahvistamista.

(6)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden
erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden
tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan
muuttaa muuna aikana.

(8)

Tietyt maissĳalosteet voivat olla lämpökäsiteltyjä ja tämä
saattaa johtaa sellaisen tuen myöntämiseen, joka ei
vastaa tuotteen laatua; olisi tarkennettava, että tällaiset
esihyytelöityä tärkkelystä sisältävät tuotteet eivät voi
saada vientitukea.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1667/2000 (4), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan ja asetuksen
(EY) N:o 3072/95 13 artiklan mukaan kyseisten
asetusten 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten
tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan
korvata vientituella.

Asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklan nojalla tuet on
vahvistettava ottaen huomioon toisaalta viljojen, riisin ja
rikkoutuneiden riisinjyvien saatavuutta sekä niiden
yhteisön markkinoiden hintoja ja toisaalta viljojen, riisin,
rikkoutuneiden riisinjyvien ja vilja-alan tuotteiden maailmanmarkkinahintoja koskeva tilanne ja niiden kehitysnäkymät; näiden samojen artiklojen nojalla on myös
varmistettava vilja- ja riisimarkkinoiden tasapainoinen
tilanne sekä hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys ja
lisäksi otettava huomioon suunnitellun viennin taloudelliset seikat ja tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
(3)

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

Vilja- ja riisĳalosteiden tuonti- ja vientĳärjestelmästä
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/95 (5),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
193,
329,
193,
147,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.12.1995, s. 18.
29.7.2000, s. 3.
30.6.1995, s. 55.

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 3072/95 1 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettujen ja asetuksen (EY) N:o 1518/95
soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuet vahvistetaan tämän
asetuksen liitteen mukaisesti.
(6) EYVL L 312, 23.12.1995, s. 25.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2000.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE
vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 7 päivänä syyskuuta 2000 annettuun
komission asetukseen
Tuotekoodi

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

53,20
45,60
45,60
0,00
0,00
76,07
76,07
68,40
53,20
45,60
45,60
46,83
0,00
0,00
0,00
0,00
84,52
67,62
0,00
60,80
49,40
0,00
0,00
0,00
0,00
67,62
71,84

Tuotekoodi

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

57,00
43,70
0,00
0,00
0,00
0,00
9,50
0,00
0,00
0,00
0,00
60,80
60,80
60,80
60,80
36,48
36,48
0,00
59,57
45,60
59,57
45,60
45,60
59,57
45,60
62,42
43,32
45,60

(1) Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka on lämpökäsitelty siten, että tärkkelys on esihyytelöitynyt.
(2) Tuet myönnetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2730/75 (EYVL L 281, 1.11.1975, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti.

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna.
Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty asetuksessa (EY) N:o 2543/1999 (EYVL L 307, 2.12.1999, s. 46).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1909/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta
jaisia tuotteita; tukea on myönnettävä rehuseosten sisältämän viljatuotteiden määrän mukaan.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

(4)

Tuen määrässä on lisäksi otettava huomioon kyseisten
tuotteiden myyntimahdollisuudet ja -edellytykset maailmanmarkkinoilla, tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla ja viennin taloudelliset seikat.

(5)

Tuen laskemisen perusteena olisi tällä hetkellä kuitenkin
suotavaa käyttää rehuseoksissa yleisesti käytettyjen
raaka-aineiden hinnoissa yhteisön markkinoilla ja maailmanmarkkinoilla todettua eroa, mikä mahdollistaa
mainittujen tuotteiden viennin taloudellisten edellytysten
selkeämmän huomioon ottamisen.

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan mukaan
kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden
maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja yhteisön
hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettäviin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja
vientĳärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja
vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen
(EY) N:o 1162/95 muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta
1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1517/95 (3)
2 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(6)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan
muuttaa muuna aikana.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

Laskemisessa on otettava huomioon myös viljatuotepitoisuus; yksinkertaisuuden vuoksi tukea olisi maksettava
kahdelle ”viljatuotteiden” luokalle, eli maissille, jota
käytetään yleisimmin vientiin tarkoitettujen rehuseosten
valmistuksessa, ja maissipohjaisille tuotteille, sekä
”muille viljoille”, jotka muodostuvat tukeen oikeutetuista
viljatuotteista, lukuun ottamatta maissia ja maissipoh-

Asetusten (ETY) N:o 1766/92 ja (EY) N:o 1517/95 soveltamisalaan kuuluvien rehuseosten vientituet vahvistetaan tämän
asetuksen liitteen mukaisesti.

(3)

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.
(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.
(3) EYVL L 147, 30.6.1995, s. 51.
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LIITE
viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 7 päivänä syyskuuta 2000 annettuun
komission asetukseen
Vientitukea saavan tuotteen koodi:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Viljatuotteet

Maissi ja maissipohjaiset tuotteet

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukien määrä

A00

EUR/t

38,00

A00

EUR/t

0,00

CN-koodit 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Viljatuotteet, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia
tuotteita

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L
366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1910/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1701/2000 tarkoitetun
tarjouskilpailun osana
1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne
tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen
suuruinen tai sitä alhaisempi, sekä se tarjouksen tekijä tai
ne tarjousten tekijät, joiden tarjous koskee vientiveroa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä
vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien
toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2513/
98 (4), ja erityisesti sen 4 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kaikkiin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän
vientitukea koskeva tarjouskilpailu on avattu komission
asetuksella (EY) N:o 1701/2000 (5).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklassa säädetään, että
komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen
vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu
määrä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1701/2000 tarkoittaman tarjouskilpailun
puitteissa 1. ja 7. syyskuuta 2000 välisenä aikana toimitettujen
tarjousten osalta tavallisen vehnän enimmäisvientitueksi
vahvistetaan 0,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
193,
147,
313,
195,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
1.8.2000, s. 18.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1911/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1740/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne
tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen
suuruinen tai sitä alhaisempi, sekä se tarjouksen tekijä tai
ne tarjousten tekijät, joiden tarjous koskee vientiveroa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä
vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien
toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2513/
98 (4), ja erityisesti sen 7 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kaikkiin maihin vietävän rukiin vientitukea koskeva
tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o
1740/2000 (5).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklassa säädetään, että
komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen
vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu
määrä.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1740/2000 tarkoittaman tarjouskilpailun
puitteissa 1. ja 7. syyskuuta 2000 välisenä aikana toimitettujen
tarjousten osalta rukiin enimmäisvientitueksi vahvistetaan
32,25 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
193,
147,
313,
199,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
5.8.2000, s. 3.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1912/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta
tarvittava viljamäärä; nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1501/95.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan
2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan mukaan
mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden
maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten
tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan
korvata vientituella.
Tuet on vahvistettava ottaen huomioon neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista
tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien
myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 2513/98 (4), 1 artiklassa tarkoitetut tekĳät.
Vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja
karkeisiin jauhoihin sovellettava tuki on laskettava
ottaen huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen

(4)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden
erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden
tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(5)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan
muuttaa muuna aikana.

(6)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta viljaalan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden
tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä mainitun suuruiseksi.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan a, b ja c kohdassa
tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden, maltaita lukuun
ottamatta, vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

181,
193,
147,
313,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
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LIITE
viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien
vahvistamisesta 7 päivänä syyskuuta 2000 annettuun komission asetukseen
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1001 10 00 9200

—

EUR/t

—

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

—

EUR/t

—

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

—

EUR/t

—

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

—

EUR/t

—

1004 00 00 9400

—

EUR/t

—

1005 10 90 9000

—

EUR/t

—

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

—

EUR/t

—

1008 20 00 9000

—

EUR/t

—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

—
0
0
0
0
0
—
—
42,75
33,75
—
0 (1)
0 (1)
—
0 (1)
—

(1) Tukea ei myönnetä, jos tuote sisältää puristettua jauhoa.

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1)
sellaisena kuin se on muutettuna.
Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2543/1999 (EYVL L 307, 2.12.1999, s. 46).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1913/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden
erityisvaatimukset voivat edellyttää korjauskertoimen
eriyttämistä määräpaikan mukaan,

(4)

korjauskerroin ja tuki on vahvistettava samaa menettelyä
noudattaen; kerrointa voidaan muuttaa kahden vahvistamisen välisenä aikana,

(5)

edellä mainituista säännöksistä seuraa, että korjauskerroin on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti, ja

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan
8 kohdan,
sekä katsoo, että
(1)

asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan 8 kohdan
nojalla lupahakemuksen jättöpäivänä sovellettavaa vientitukea on sovellettava hakemuksesta tämän luvan
voimassaoloaikana toteutuvaan vientiin; tässä tapauksessa tukeen on sovellettava korjauskerrointa,

(2)

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista
koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien
toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta
1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1501/
95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2513/98 (4), sallitaan asetuksen (ETY) N:o
1766/92 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja
tuotteita koskevan korjauskertoimen vahvistaminen;
tämä kerroin on laskettava ottaen huomioon asetuksen
(EY) N:o 1501/95 1 artiklassa esitetyt tekĳät,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c
alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden, lukuun ottamatta
maltaita, ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellettava
korjauskerroin vahvistetaan liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

181,
193,
147,
313,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.6.1995, s. 7.
21.11.1998, s. 16.
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LIITE
viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 7 päivänä syyskuuta 2000 annettuun komission
asetukseen
(EUR/t)
Tuotekoodi

Määräpaikka

Kuluva
9

1. jakso
10

2. jakso
11

3. jakso
12

4. jakso
1

5. jakso
2

6. jakso
3

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
A00
—
A00
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
—
—
A00
A00
A00
A00
A00
—
—
A00
A00
—
A00
A00
—
A00
—

—
0
—
0
0
—
0
—
0
—
—
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
–1,00
—
–1,00
0,00
—
–1,00
—
–1,00
—
—
—
—
—
–1,37
–1,28
–1,18
–1,09
–1,02
—
—
0,00
0,00
—
–1,50
–1,34
—
–1,37
—

—
–2,00
—
–2,00
0,00
—
–2,00
—
–2,00
—
—
—
—
—
–2,74
–2,56
–2,36
–2,18
–2,04
—
—
0,00
0,00
—
–3,00
–2,68
—
–2,74
—

—
–3,00
—
–3,00
0,00
—
–3,00
—
–3,00
—
—
—
—
—
–4,11
–3,84
–3,54
–3,27
–3,06
—
—
0,00
0,00
—
–4,50
–4,02
—
–4,11
—

—
–4,00
—
–4,00
0,00
—
–4,00
—
–4,00
—
—
—
—
—
–5,48
–5,12
–4,72
–4,36
–4,08
—
—
0,00
0,00
—
–6,00
–5,36
—
–5,48
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1),
sellaisena kuin se on muutettuna.
Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2543/1999 (EYVL L 307, 2.12.1999, s. 46).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1914/2000,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2000,
maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta
(EY) N:o 2513/98 (4), sallitaan asetuksen (ETY) N:o
1766/92 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja
tuotteita koskevan korjauskertoimen vahvistaminen.
Tämä kerroin on laskettava ottaen huomioon asetuksen
(EY) N:o 1501/95 1 artiklassa esitetyt tekĳät.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan
8 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan 8 kohdan
nojalla lupahakemuksen jättöpäivänä sovellettavaa, vientikuukautena voimassa olevan kynnyshinnan mukaisesti
tarkistettua vientitukea on sovellettava hakemuksesta
tämän luvan voimassaoloaikana toteutuvaan vientiin.
Tässä tapauksessa tukeen on sovellettava korjauskerrointa.
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista
tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien
myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1501/95 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella

(3)

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että korjauskerroin olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu maltaiden ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellettava korjauskerroin vahvistetaan liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä syyskuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.
(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.
(3) EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7.

(4) EYVL L 313, 21.11.1998, s. 16.
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LIITE
maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 7 päivänä syyskuuta 2000 annettuun komission asetukseen
(EUR/t)
Tuotekoodi

Määräpaikka

Kuluva
9

1. jakso
10

2. jakso
11

3. jakso
12

4. jakso
1

5. jakso
2

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
0
0
0
0

0
–1,27
0
–1,27
–1,49

0
–2,54
0
–2,54
–2,98

0
–3,81
0
–3,81
–4,47

0
–5,08
0
–5,08
–5,96

0
–6,35
0
–6,35
–7,45

Tuotekoodi

Määräpaikka

6. jakso
3

7. jakso
4

8. jakso
5

9. jakso
6

10. jakso
7

11. jakso
8

1107 10 11 9000
1107 10 19 9000
1107 10 91 9000
1107 10 99 9000
1107 20 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00

0
–7,62
0
–7,62
–8,94

0
–8,89
0
–8,89
–10,43

0
–10,16
0
–10,16
–11,92

0
–11,43
0
–11,43
–13,41

0
–12,70
0
–12,70
–14,90

0
–13,97
0
–13,97
–16,39

(EUR/t)

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L
366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.
Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2543/1999 (EYVL L 307, 2.12.1999,
s. 46).
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OIKAISUJA
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1889/2000, annettu 6 päivänä syyskuuta 2000, tuontitullien muuttamisesta
vilja-alalla
(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 227, 7. syyskuuta 2000)
Sivulla 16, 1 artiklassa:
korvataan:

”… astuksen (EY) N:o 1870/2000…”

seuraavasti: ”… asetuksen (EY) N:o 1861/2000…”.
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