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(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 73/2001,
annettu 15 päivänä tammikuuta 2001,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontĳärjestelmän
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY)
N:o 3223/94 (1), 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.

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 16 päivänä tammikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 15 päivänä tammikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 198, 15.7.1998, s. 4.

L 11/2

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

16.1.2001

LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi annettu 15 päivänä
tammikuuta 2001, komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
204
624
999
052
628
999
052
204
999
052
204
220
999
052
204
624
999

96,6
31,5
73,1
67,1
104,3
142,5
123,4
95,0
86,1
90,5
46,5
51,7
41,9
46,7
47,4
84,1
63,6
65,0

052
204
624
999
052
600
999
060
400
404
720
728
999
052
400
999

64,5
78,5
74,7
72,6
55,5
64,8
60,1
38,4
92,2
89,9
122,6
73,8
83,4
189,0
87,7
138,3

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

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

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2032/2000 (EYVL L 243, 28.9.2000, s. 14) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”999” tarkoittaa ”muuta
alkuperää”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 74/2001,
annettu 15 päivänä tammikuuta 2001,
kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna annetun asetuksen (EY) N:o 31/2001 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun
hallinnasta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista 27 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1292/96 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 1
kohdan b alakohdan,

muutettava tiettyjä kyseisen asetuksen liitteessä olevia edellytyksiä edunsaajan hakemuksesta,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan erälle B asetuksen (EY) N:o 31/2001 liite tämän
asetuksen liitteellä.

sekä katsoo seuraavaa:

2 artikla

Komission asetuksella (EY) N:o 31/2001 ( ) avataan tarjouskilpailu kasvisöljyn toimittamiseksi elintarvikeapuna. Erälle B olisi
2

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 15 päivänä tammikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1.
(2) EYVL L 4, 9.1.2001, s. 3.
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LIITE
ERÄ B
1. Toimen nro: 19/00 (B1); 23/00 (B2)
2. Edunsaaja (2): WFP (World Food Progamme), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma; p. (39-06) 65 13 29 88;
f. 65 13 28 44/3; teleksi 626675 WFP I
3. Edunsaajan edustaja: vastaanottaja nimittää
4. Määrämaa: Angola
5. Hankittava tuote: joko puhdistettu rapsiöljy tai puhdistettu auringonkukkaöljy
6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 1 300
7. Erien lukumäärä: 1; 2 osassa (B1: 600 t; B2: 700 t)
8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu (3) (4) (6): katso EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1 (D.1 tai D.2)
9. Pakkaaminen: katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (10.4 A, B ja C.2)
10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät (5): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (III.A.3)
— merkinnöissä käytettävä kieli: portugali
— lisämerkinnät: —
11. Tuotteen hankintatapa: yhteisössä tuotetun puhdistetun kasviöljyn liikkeelle saattaminen.
Liikkeelle saattaminen ei saa koskea sisäisessä jalostusmenettelyssä valmistettua ja/tai pakattua tuotetta.
12. Vahvistettu toimitusvaihe (7): toimitettu purkusatamaan — satamavarastossa PAM / WFP
13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan
14. a) Laivaussatama: —
b) Lastauspaikka: —
15. Purkaussatama: B1: Luanda; B2; Lobito
16. Määräpaikka:
— välisatama tai -varasto: —
— maakuljetusreitti: —
17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen:
— ensimmäinen määräaika: 22.4.2001
— toinen määräaika: 29.4.2001
18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika:
— ensimmäinen määräaika: 5.—18.3.2001
— toinen määräaika: 19.—31.3.2001
19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa):
— ensimmäinen määräaika: 30.1.2001
— toinen määräaika: 13.2.2001
20. Tarjousvakuuden määrä: 15 euroa tonnia kohti
21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment
Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; teleksi 25670 AGREC B; f. (32-2)
296 70 03 / 296 70 04 (ainoastaan)
22. Vientituki: —
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 75/2001,
annettu 15 päivänä tammikuuta 2001,
viljan toimittamisesta elintarvikeapuna
sessa (EY) N:o 2519/97 (2) annettujen sääntöjen mukaan.
On tarpeen tarkentaa erityisesti toimittamista koskevat
määräajat ja ehdot sekä menettely, jota noudatetaan siitä
aiheutuneiden kustannusten määrittämisessä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun
hallinnasta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista 27 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1292/96 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 1
kohdan b alakohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Edellä mainitussa asetuksessa vahvistetaan luettelo
maista ja elimistä, joille voidaan toimittaa yhteisön
tukea, ja määritetään yleiset perusteet elintarvikeavun
kuljettamisesta fob-toimitusvaiheen jälkeen.

(2)

Useiden elintarvikeavun antamista koskevien päätösten
johdosta komissio on myöntänyt tietyille vastaanottajille
viljaa.

(3)

Nämä toimitukset olisi tehtävä neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1292/96 mukaisesti yhteisön elintarvikeapuna
toimitettavien tuotteiden yhteisössä liikkeelle saattamista
koskevista yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä 16
päivänä joulukuuta 1997 annetussa komission asetuk-

1 artikla
Yhteisössä saatetaan liikkeelle viljaa sen toimittamiseksi
yhteisön elintarvikeapuna liitteessä osoitetuille vastaanottajille
asetuksen (EY) N:o 2519/97 säännösten mukaisesti ja liitteessä
luetelluin edellytyksin.
Tarjoajan katsotaan saaneen tietoonsa kaikki sovellettavat
yleiset ja erityiset ehdot ja hyväksyneen ne. Mitään muita hänen
tarjoukseensa sisältyviä ehtoja tai varauksia ei oteta huomioon.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana 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 15 päivänä tammikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1.

(2) EYVL L 346, 17.12.1997, s. 23.
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LIITE
ERÄ A
1. Toimen nro: 22/00
2. Edunsaaja (2): WFP (World Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Rome; p. (39-06) 65 13 29 88;
f. 65 13 28 44/3; teleksi 626675 WFP I
3. Edunsaajan edustaja: vastaanottaja nimittää
4. Määrämaa: Etiopia
5. Hankittava tuote: tavallinen vehnä
6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 35 500
7. Erien lukumäärä: 1
8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu (3) (5): katso EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.1)
9. Pakkaaminen (7): katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (1.0, A 1.c, 2.c ja B.3)
10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät (6): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.A.3)
— merkinnöissä käytetävä kieli: englanti
— lisämerkinnät: —
11. Tuotteen hankintatapa: yhteisön markkinat
12. Vahvistettu toimitusvaihe (8): toimitettu purkusatamaan — purettu
13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan — FOB ahdattuna
14. a) Laivaussatama: —
b) Lastauspaikka: —
15. Purkaussatama: Djibouti
16. Määräpaikka:
— välisatama tai -varasto: —
— maakuljetusreitti: —
17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen:
— ensimmäinen määräaika: 25.3.2001
— toinen määräaika: 8.4.2001
18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika:
— ensimmäinen määräaika: 19.2.—4.3.2001
— toinen määräaika: 5.—19.3.2001
19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa):
— ensimmäinen määräaika: 30.1.2001
— toinen määräaika: 13.2.2001
20. Tarjousvakuuden määrä: 5 euroa tonnia kohti
21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment
Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; teleksi 25670 AGREC B; f. (32-2) 296
70 03 / 296 70 04 (ainoastaan)
22. Vientituki (4): 11.1.2001 sovellettava tuki, joka on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 2842/2000 (EYVL L
328, 23.12.2000, s. 37)
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1. Toimen nro: 21/00
2. Edunsaaja (2): WFP (World Food Programme), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma; p. (39-06) 65 13 29 88;
f. 65 13 28 44/3; teleksi 626675 WFP I
3. Edunsaajan edustaja: vastaanottaja nimittää
4. Määrämaa: Djibouti
5. Hankittava tuote: kokonaan hiottu riisi (tuotekoodi 1006 30 92 9900 tai 1006 30 94 9900 tai 1006 30 96 9900
tai 1006 30 98 9900)
6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 2 700
7. Erien lukumäärä: 1
8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu (3) (5): katso EYVL C 312, 31.10.2000. s. 1 (A.7)
9. Pakkaaminen: (7): katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (1.0 A.1.c, 2.c ja B.6)
10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät (6): EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.A.3)
— merkinnöissä käytettävä kieli: ranska
— lisämerkinnät: —
11. Tuotteen hankintatapa: yhteisön markkinat
12. Vahvistettu toimitusvaihe: (8): toimitetttu purkusatamaan — satamavarastossa PAM / WFP
13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan
14. a) Laivaussatama: —
b) Lastauspaikka: —
15. Purkaussatama: Djibouti
16. Määräpaikka:
— välisatama tai -varasto: —
— maakuljetusreitti: —
17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen:
— ensimmäinen määräaika: 18.3.2001
— toinen määräaika: 1.4.2001
18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika:
— ensimmäinen määräaika: 19.2.—4.3.2001
— toinen määräaika: 5.—18.3.2001
19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa):
— ensimmäinen määräaika: 30.1.2001
— toinen määräaika: 13.2.2001
20. Tarjousvakuuden määrä: 5 euroa tonnia kohti
21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment
Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; teleksi 25670 AGREC B; f.
(32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (ainoastaan)
22. Vientituki (4): 11.1.2001 sovellettava tuki, joka on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 2842/2000 (EYVL L
328, 23.12.2000, s. 37)
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Viitteet:
(1) Lisätietoja: Torben Vestergaard p. (32-2) 299 30 50; f. (32-2) 296 20 05.
(2) Toimittajan on otettava yhteyttä vastaanottajaan tai hänen edustajaansa mahdollisimman pian selvittääkseen mitä
kuljetusasiakirjoja tarvitaan.
(3) Toimittajan on annettava vastaanottajalle viralliselta laitokselta peräisin oleva todistus siitä, että kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevat ydinsäteilyä koskevat normit eivät ylity toimitettavan tuotteen osalta. Radioaktiivisuustodistuksessa on oltava cesium-134- ja -137- sekä jodi-131-taso.
(4) Komission asetusta (EY) N:o 259/98 (EYVL L 25, 31.1.1998, s. 39), sovelletaan vientitukeen. Edellä mainitun asetuksen
2 artiklassa tarkoitettu päivämäärä on tämän liitteen 22 kohtaan merkitty päivämäärä.
Tavaran toimittajaa pyydetään kiinnittämään huomiota mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan viimeiseen alakohtaan.
Kopio todistuksesta on toimitettava heti vienti-ilmoituksen hyväksymisen jälkeen faksinumeroon (32-2) 296 20 05.
(5) Toimittaja toimittaa vastaanottajalle tai tämän edustajalle toimituksen yhteydessä seuraavat asiakirjat:
— kasvien terveystodistus.
(6) Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 114 määrätään, II.A.3.c kohdan teksti korvataan seuraavalla
tekstillä: ”merkintä ’Euroopan yhteisö’”.
(7) Sen varalta, että tavarat mahdollisesti säkitetään uudelleen, tarjouskilpailun voittajan on toimitettava 2 prosenttia
ylimääräisiä tyhjiä säkkejä, jotka ovat samaa laatua kuin tavaraa sisältävät säkit ja joissa on merkinnän jälkeen
suuraakkonen ”R”.
(8) Asetuksen (EY) N:o 2519/97 14 artiklan 3 kohdan säännösten lisäksi vuokratut alukset eivät saa esiintyä missään
neljästä viimeisimmästä neljännesvuosittaisesta pysäytettyjen alusten luettelosta, jota julkaistaan Pariisissa allekirjoitetun satamavaltioiden harjoittamaa tarkastustoimintaa koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti (neuvoston
direktiivi 95/21/EY (EYVL L 157, 7.7.1995, s. 1)).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 76/2001,
annettu 15 päivänä tammikuuta 2001,
tavallisen vehnän toimittamisesta elintarvikeapuna
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun
hallinnasta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista 27 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1292/96 (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 1
kohdan b alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Edellä mainitussa asetuksessa vahvistetaan luettelo
maista ja elimistä, joille voidaan toimittaa yhteisön
tukea, ja määritetään yleiset perusteet elintarvikeavun
kuljettamisesta fob-toimitusvaiheen jälkeen,

(2)

Useiden elintarvikeavun antamista koskevien päätösten
johdosta komissio on myöntänyt Bangladeshille viljaa.

(3)

Nämä toimitukset olisi tehtävä neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1292/96 mukaisesti yhteisön elintarvikeapuna
toimitettavien tuotteiden liikkeelle saattamista koskevista
yleisistä yksityiskohtaisista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 1997 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o
2519/97 (2) annettujen sääntöjen mukaan. On tarpeen
tarkentaa erityisesti toimittamista koskevat määräajat ja
ehdot siitä aiheutuneiden kustannusten määrittämisessä,

1 artikla
Avataan tarjouskilpailu tavallisen vehnän toimittamisesta Bangladeshiin asetuksen (EY) N:o 2519/97 säännösten mukaisesti ja
kyseisen asetuksen liitteessä I määrätyin edellytyksin.
Jätetyt tarjoukset katsotaan tehdyiksi ottaen huomioon kustannukset ja rajoitukset, jotka aiheutuvat komission ja vastaanottajan välisessä kirjeenvaihdossa määritellyistä, liitteessä II osittain julkaistuista erityislausekkeista. Erityisesti purkauspäivät
olisi arvioitava 2 400 tonnin keskimääräisen päivittäisen
purkausnopeuden mukaisesti siten, että tavaralähetys, jonka
Euroopan yhteisö maksaa vastaanottajalle, tulee toimittajan
laskuun.
Tarjoajan katsotaan saaneen tietoonsa kaikki sovellettavat
yleiset ja erityiset ehdot ja hyväksyneen ne. Mitään muita hänen
tarjoukseensa sisältyviä ehtoja tai varauksia ei oteta huomioon.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana 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 15 päivänä tammikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1.
(2) EYVL L 346, 17.12.1997, s. 23.
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LIITE I
ERÄT A, B
1. Toimen nro: 303/99 (A); 304/99 (B)
2. Edunsaaja (2): Bangladesh
3. Edunsaajan edustaja: The Secretary, Ministry of Food, Bangladesh Secretariat, Dhaka, Bangladesh
4. Määrämaa: Bangladesh
5. Hankittava tuote: tavallinen vehnä
6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 50 000
7. Erien lukumäärä: 2 (A: 25 000 t; B: 25 000 t)
8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu (3) (5): katso EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.1)
9. Pakkaaminen: irtotavarana
10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät:
— merkinnöissä käytettävä kieli: —
— lisämerkinnät: —
11. Tuotteen hankintatapa: yhteisön markkinat
12. Vahvistettu toimitusvaihe: toimitettu purkusatamaan — ilman purkausta (7)
Vastaanottaja purkaa vehnälastin liitteessä II määrättyjen ehtojen mukaisesti
13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan — FOB ahdattuna ja sovitettuna ruumaan
14. a) Laivaussatama: —
b) Lastauspaikka: —
15. Purkaussatama: Chittagong
16. Määräpaikka:
— välisatama tai -varasto: —
— maakuljetusreitti: —
17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen: (6) (8):
— ensimmäinen määräaika: A: 1.4.2001; B: 16.—22.4.2001
— toinen määräaika: A: 15.4.2001; B: 30.4.—13.5.2001
18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika:
— ensimmäinen määräaika: A: 12.—18.2.2001; B: 5.—11.3.2001
— toinen määräaika: A: 26.2.—4.3.2001; B: 19.—25.3.2001
19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa):
— ensimmäinen määräaika: 30.1.2001
— toinen määräaika: 13.2.2001
20. Tarjousvakuuden määrä: 5 euroa tonnia kohti
21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment
Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; teleksi 25670 AGREC B; f. (32-2)
296 70 03 / 296 70 04 (ainoastaan)
22. Vientituki (4): 11.1.2001 sovellettava tuki, joka on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 2842/2000 (EYVL L
328, 23.12.2000, s. 37)
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Viitteet:
(1) Lisätietoja: Torben Vestergaard, p. (32-2) 299 30 50, f. (32-2) 296 20 05.
(2) Toimittajan on otettava yhteyttä vastaanottajaan tai hänen edustajaansa mahdollisimman pian selvittääkseen, mitä
kuljetusasiakirjoja tarvitaan.
(3) Toimittajan on annettava vastaanottajalle viralliselta laitokselta peräisin oleva todistus siitä, että kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevat ydinsäteilyä koskevat normit eivät ylity toimitettavan tuotteen osalta. Radioaktiivisuustodistuksessa on oltava cesium-134- ja -137- sekä jodi -131-taso.
(4) Komission asetusta (EY) N:o 259/98 (EYVL L 25, 31.1.1998, s. 39) sovelletaan vientitukeen. Edellä mainitun asetuksen
2 artiklassa tarkoitettu päivämäärä on tämän liitteen kohtaan 22 merkitty päivämäärä.
Tavaran toimittajaa pyydetään kiinnittämään huomiota mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan viimeiseen alakohtaan.
Kopio todistuksesta on toimitettava heti vienti-ilmoituksen hyväksymisen jälkeen faksinumeroon (32-2) 296 20 05.
(5) Toimittaja toimittaa vastaanottajalle tai tämän edustajalle toimituksen yhteydessä seuraavat asiakirjat:
— kasvien terveystodistus,
— todistus sumutteen käytöstä.
(6) Katso liitteessä II olevan 4 kohdan 2 alakohta.
(7) Asetuksen (EY) N:o 2519/97 14 artiklan 3 kohdan säännösten lisäksi vuokratut alukset eivät saa esiintyä missään
neljästä viimeisimmästä neljännesvuosittaisesta pysäytettyjen alusten luettelosta, jota julkaistaan Pariisissa allekirjoitetun satamavaltioiden harjoittamaa tarkastustoimintaa koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti (neuvoston
direktiivi 95/21/EY (EYVL L 157, 7.7.1995, s. 1)).
(8) Asetuksen (EY) N:o 2519/97 (EYVL L 346, 17.12.1997, s. 23) 14 artiklan 14 kohdan viimeistä alakohtaa sovelletaan.
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LIITE II
1. Tarvittava alustyyppi
Kuljetuksiin tarvitaan kaksi alusta (automaattilastauksella varustettuja rahtilaivoja). Aluksissa on oltava vähintään viisi
lastiruumaa. Alusten on oltava täysin varustettuja ja niissä on oltava vähintään yksi nostokurki yhtä tai kahta
lastiruumaa kohden. Alusten on pystyttävä kulkemaan Chittagongin ulompaan ankkuripaikkaan ja, tarvittaessa proomukuljetusten jälkeen, pystyttävä kääntymään ja kiinnittymään Chittagongin laituriin (Chittagong Jetties). Tätä tarkoitusta varten alusten enimmäispituuden on oltava 610 jalkaa.
Rahtaajien/laivanomistajien on varmistettava, että kaikilla pätevillä päällystön jäsenillä on laivalla mukanaan alkuperäinen voimassa oleva pätevyystodistus ja että kaikki alukset on miehitetty noudattaen tarkasti vuoden 1995 kansainvälistä STCW-yleissopimusta, jolloin kaikki viivästykset, jotka aiheutuvat tästä säännöstä poikkeamisesta, ovat omistajan vastuulla.

2. Purkauslaitteisto
Ilman että vastaanottajalle aiheutuu kuluja, alukset hankkivat purkaussatamaan vinttureita ja/tai nostokurkia, sähköä
niiden käyttämiseen, hyväkuntoisia kolmijalkoja ja nostimia sekä tarvittaessa riittävän valaistuksen laivassa, kannella tai
lastiruumassa tehtävää yötyötä varten. Alukset hankkivat vintturinohjaajat purkaus- ja lastaussatamiin omalla kustannuksellaan.

3. Alusten arvioitua saapumisaikaa (ETA) koskevat tiedot
Aluksen kapteenin on lähetettävä purkausta koskevat määräykset radiolla tai kaapelisähkeellä vastaanottajan eli
Movements Chittagongin edustajille — teleksi: 642237 CMS C BJ — (tiedottaen asiasta samalla Banglaship Chittagongille, teleksi: 66277 BSC BJ, sekä Movestore Dhakalle, teleksi: 642230 CMS BJ) 10 päivää ennen saapumista
purkaussatamaan, siis Chittagongiin, täsmentäen arvioidun saapumisajan ja aluksen syväyksen. Purkausta koskevat
määräykset välitetään alusten tiedoksi viiden päivän kuluttua kapteenin pyynnön saapumisesta.
Kapteenin on annettava seuraavat tiedot vastaanottajan edustajille, siis Movements Chittagongille, Banglaship Chittagongille ja Movestore Dhakalle:
a) lastaussatamasta lähdettäessä on ilmoitettava:
i) lastin määrä,
ii) syväys saavuttaessa,
iii) TPI (tonnia/tuuma).
b) 10 päivää ennen: ETA Chittagongin satamaan,
5 päivää ennen: ETA Chittagongin satamaan,
72 tuntia, 48 tuntia ja 24 tuntia ennen: ETA Chittagongin satamaan.

4. Purkausaika ja purkaussatamassa oloajan laskeminen
Lastin purkaminen, josta ei aiheudu kustannuksia alukselle, kuuluu vastaanottajalle ja se puretaan keskimäärin 2 400
tonnia yhtä työpäivää kohti, joka on mahdollisuuksien mukaan 24 tuntia. Aikaa, joka alkaa torstaikeskipäivästä ja kello
17.00 pyhäpäivän aattona ja kestää lauantaihin kello 9.00 tai seuraavaan työpäivään asti, ei lasketa purkauspäiväksi,
vaikka niinä tehtäisiinkin työtä. Purkausaika on laskettu neljän tai useamman lastiruuman mukaan. Jos purettavia
lastiruumia on kuitenkin vähemmän kuin säädetty vähimmäismäärä, purkausaikaa lyhennetään vastaavasti.
Valmiustiedote on annettava ja hyväksyttävä, kun laiva on saapunut Chittagongin ulommalle ankkuripaikalle, ja
purkauspäivien laskeminen alkaa 24 tuntia sen jälkeen kun tiedote on annettu ja hyväksytty toimistoaikana (9.00—
17.00), riippumatta siitä, onko alus ankkuroitunut purkaussatamaan. Jos komissio on kuitenkin vahvistanut määrätyn
ajanjakson toimitukselle, purkupäivien laskemista ei aloiteta ennen mainitun ajanjakson ensimmäistä päivää. Kustannuksista, joita aiheutuu purkaussatamassa ankkuripaikasta toiseen siirtymisestä, kiinnittymisestä laituriin tai laiturista
siirtymisestä, vastaa laivanomistaja/rahtaaja, eikä tähän käytettyä aikaa lasketa purkauspäiviksi.
Vaikka vastaanottaja on nimittänyt oman ahtaajan, kaikki purkaustoimenpiteet on suoritettava laivan kapteenin
ohjauksella / ohjeiden mukaisesti. Kaikki mahdollisesti tarvittava lastaus tapahtuu laivanomistajan kustannuksella ja
vähennetään hänen ajastaan.
Jos Chittagongin ulommassa ankkuripaikassa proomun on irrottauduttava emäaluksesta korkeiden aaltojen ja/tai
huonon sään vuoksi, kaikkea menetettyä aikaa ei lasketa purkauspäiviksi. Ajan laskeminen keskeytyy siitä hetkestä,
jona proomu irrottautuu, ja alkaa jälleen, kun proomu kiinnitetään emoalukseen.
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5. Proomukuljetukset purkaussatamaan
Kaikki proomukuljetukset Chittagongin ulommassa ankkuripaikassa tekee vastaanottaja omalla kustannuksellaan ja
omalla ajallaan. Jos alukset eivät voi saapua Chittagongin ulompaan ankkuripaikkaan siitä syystä, että niiden syväys on
liian suuri, proomukuljetuksia voidaan tehdä Kutubdian ankkuripaikasta laivanomistajan/rahtaajan toimesta, sen omalla
kustannuksella ja ajalla. Tällaisessa tapauksessa proomut luokitellaan jälleenkuljetusaluksiksi ja puretaan samoin ehdoin
kuin emäalus ilman, että proomukuljetuksiin Kutubdiassa käytettyä aikaa lasketaan purkausajaksi. Mahdolliset proomukuljetusten aikana aiheutuneet törmäysvahingot selvitetään suoraan emäaluksen omistajan ja proomujen omistajan
välillä (riippumatta siitä, onko proomut vuokrannut laivanomistaja tai rahtaaja, kun on kyse proomukuljetuksista
Kutubdialta, vai vastaanottaja, kun on kyse ankkuroitumisesta Chittagongin ulommalle ankkuripaikalle). Jos alusta ei
voida ankkuroida turvallisesti Chittagongin ankkuripaikalle, proomukuljetuksista Kutubdialta aiheutuvista kustannuksista vastaa vastaanottaja.
Aluksen kapteenin on joka hetki oltava valmis yhteistyöhön vastaanottajan ja/tai niiden edustajien/agenttien/ahtaajien/
proomu-urakoitsijoiden kanssa lastin purkamisen jouduttamiseksi. Proomuissa tulee olla asianmukaiset lepuuttajat
vahinkojen välttämiseksi.
6. Seisontapäivät / säästyneet purkauspäivät
Jos alusten lastia ei pureta tässä liitteessä erikseen määrätyllä vauhdilla, vastaanottajan on maksettava seisontapäivistä
rahtaussopimuksessa määrätyn tariffin mukaan, näiden seisontamaksujen katon ollessa kuitenkin 8 000 EUR hukatulta
päivältä (vastaavasti).
Lastaussatamassa säästyneistä työtunneista on vastaanottajalle maksettava palkkio nopeasta työstä tariffin mukaan, joka
vastaa 50 %:a rahtaussopimuksessa seisontamaksuille määrätystä tariffista, näiden palkkioiden katon ollessa kuitenkin
4 000 EUR säästyneeltä päivältä.
Purkaussatamassa mahdolliset yllä eriteltyjen tariffien mukaisesti maksettavat seisontamaksut tai palkkiot nopeasta
työstä maksaa tapauksen mukaan joko vastaanottaja komissiolle tai komissio vastaanottajalle. Mahdollisia seisontamaksuja tai palkkioita koskevista määräyksistä sopivat myöhemmin tavarantoimittaja ja komissio.
Purkauspäiviä purkaussatamassa ei voida vaihtaa.
7. Yleistä
Satama- ja tullihenkilökunnan mahdollisten lisätyötuntien kustannuksista vastaa se osapuoli (laivanomistaja / sen
edustajat tai vastaanottaja / sen edustajat), joka niitä on pyytänyt; sitä vastoin satamaviranomaisten pyytämien
lisätyötuntien kustannuksista vastaavat vastaanottaja/laivanomistaja, joista kumpikin maksaa puolet. Aluksen miehistön
lisätyötunneista aiheutuvista kustannuksista vastaa aina laivanomistaja.
Lastiruuman avaamisesta ja sulkemisesta purkaussatamassa vastaa laivanomistaja, eikä näihin toimenpiteisiin kuuluvia
tunteja lasketa purkaustyötunneiksi.
Aluksen miehistön on suoritettava lastiruuman ensimmäinen avaaminen ja viimeinen sulkeminen purkaussatamassa
kellonajasta riippumatta.
Riippumatta vaurioituneiden tavaroiden määränpäästä niistä on hankkiuduttava eroon tai ne on hävitettävä satamamääräysten mukaisesti ennen alusten lähtöä.
Laivanomistaja vastaa kuljetustyöntekijöiden edustajistomaksusta tai muusta vastaavasta maksusta.
Jos vastaanottajan on rahoitettava ennakolta tietyt tavarantoimittajan vaatimat lisämaksut, komissio voi maksaa nämä
maksut vastaanottajan nimissä suoraan mainitulle toimittajalle.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 77/2001,
annettu 5 päivänä tammikuuta 2001,
asetuksen (EY) N:o 1547/1999 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1420/1999 liitteiden muuttamisesta
Albaniaan, Brasiliaan, Bulgariaan, Burundiin, Jamaikaan, Marokkoon, Nigeriaan, Peruun, Romaniaan,
Tunisiaan ja Zimbabween suuntautuvien tiettyjen jätteiden siirtojen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

sitä valvotaan mainitun asetuksen liitteissä III tai IV tai
saman asetuksen 15 artiklassa esitetyn valvontamenettelyn mukaisesti. Muiden jätteiden osalta ne ilmoittivat,
että ne eivät halua ottaa vastaan siirtoja.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja
Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta
ja tarkastamisesta 1 päivänä helmikuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 (1) sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission päätöksellä 1999/816/EY (2), ja
erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon tiettyjen jätteiden siirtoihin tiettyihin taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön (OECD) kuulumattomiin maihin sovellettavista yhteisistä säännöistä ja menettelyistä 29 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1420/1999 (3), sellaisena kuin se on
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1208/2000 (4), ja
erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan,

(3)

Albania vastasi verbaalinoottiin ilmoittaen, että sen
kanta ei ole muuttunut. Albaniaa koskevia säännöksiä
on kuitenkin muutettava niin, että otetaan huomioon
asetuksen (ETY) N:o 259/93 liitteessä II vahvistettu tiettyjen jätelajien uusi merkintäjärjestelmä.

(4)

Jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun
neuvoston direktiivin 75/442/ETY (7), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/
350/EY (8), 18 artiklalla perustetulle komitealle ilmoitettiin asetuksen (ETY) N:o 259/93 17 artiklan 3 kohdan
mukaisesti kyseisten maiden virallisesta pyynnöstä 23
päivänä kesäkuuta 2000 (12 päivänä heinäkuuta 2000
Burundin osalta).

(5)

Näiden maiden muuttuneen tilanteen huomioon ottamiseksi on tarpeen samalla muuttaa asetus (EY) N:o 1420/
1999 ja asetus (EY) N:o 1547/1999.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin
75/442/ETY 18 artiklalla perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

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

Komissio lähetti tammikuussa 2000 verbaalinootin
kaikille OECD:hen kuulumattomille maille (sekä Unkarille ja Puolalle, jotka eivät vielä sovella OECD:n päätöstä
C(92) 39 (lopullinen)). Kyseisellä verbaalinootilla oli
kolme tarkoitusta: a) tiedottaa näille maille yhteisön
uusista asetuksista; b) pyytää vahvistusta kunkin maan
asemalle sellaisena kuin se esitetään asetuksen (EY) N:o
1420/1999 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93
mukaisista tiettyihin OECD:n päätöksen C(92) 39 (lopullinen) soveltamisalaan kuulumattomiin maihin suuntautuvien tiettyjen jätelajien siirtojen valvontamenettelyistä
12 päivänä heinäkuuta 1999 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1547/1999 (5), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1552/2000 (6),
liitteissä; ja c) pyytää vastausta niiltä mailta, jotka eivät
vastanneet vuonna 1994.
Vastauksen antaneista maista Brasilia, Bulgaria, Burundi,
Jamaika, Marokko, Nigeria, Peru, Romania, Tunisia ja
Zimbabwe ilmoittivat komissiolle, että asetuksen (ETY)
N:o 259/93 liitteessä II lueteltujen tiettyjen jätteiden
tuonti hyväksytään joko ilman valvontamenettelyä tai
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

30, 6.2.1993, s. 1.
316, 10.12.1999, s. 45.
166, 1.7.1999, s. 6.
138, 9.6.2000, s. 7.
185, 17.7.1999, s. 1.
176, 15.7.2000, s. 27.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1547/1999 seuraavasti:
1) Muutetaan liite A tämän asetuksen liitteessä A esitetyllä
tavalla.
2) Muutetaan liite B tämän asetuksen liitteessä B esitetyllä
tavalla.
3) Muutetaan liite C tämän asetuksen liitteessä C esitetyllä
tavalla.
4) Muutetaan liite D tämän asetuksen liitteessä D esitetyllä
tavalla.
(7) EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39.
(8) EYVL L 135, 6.6.1996, s. 32.
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2 artikla
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2) Muutetaan liite B tämän asetuksen liitteessä F esitetyllä
tavalla.

Muutetaan asetus (EY) N:o 1420/1999 seuraavasti:
1) Muutetaan liite A tämän asetuksen liitteessä E esitetyllä
tavalla.

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 5 päivänä tammikuuta 2001.
Komission puolesta
Pascal LAMY

Komission jäsen
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LIITE A
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1547/1999 liite A seuraavasti:
1) Poistetaan Bulgariaa koskeva teksti kokonaan.
2) Poistetaan Jamaikaa koskeva teksti kokonaan.
3) Korvataan Tunisiaa koskeva teksti kokonaan seuraavasti:
”TUNISIA
1. Kaikki nimikkeet luokasta GB (’Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet’)
2. Luokasta GC (’Muut metalleja sisältävät jätteet’):
GC 010

Sähkölaitteiden jätteet, jotka sisältävät vain metalleja tai metalliseoksia

GC 020

Elektroniikkaromu (kuten painetut piirilevyt, elektroniset komponentit, johdot
jne.) ja talteen otetut elektroniset komponentit, jotka soveltuvat perus- ja jalometallien hyödyntämiseen

GC 030

ex 8908 00

GC 040

Romutettaviksi tarkoitetut alukset ja muut uivat rakenteet, asianmukaisesti tyhjennettyinä lastista ja muista laivan toiminnassa syntyneistä aineista, jotka mahdollisesti on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi tai jätteeksi
Romuajoneuvot, tyhjennettyinä nesteistä

Seuraavat metalliset metalli- ja metalliseosjätteet, hajaantuvassa muodossa:
GC 150

Kulta

GC 160

Platina (ilmaisuun ’platina’ sisältyvät platina, iridium, osmium, palladium, rodium
ja rutenium)

GC 170

Muut jalometallit, kuten hopea
Huom. Nämä metallit, niiden seokset tai amalgaamit eivät saa olla elohopean
saastuttamia.

3. Kaikki nimikkeet luokasta GH (’Kiinteät muovijätteet’)
4. Kaikki nimikkeet luokasta GI (’Paperi-, kartonki- ja pahvijäte’)
5. Luokasta GJ (’Tekstiilijätteet’):
GJ 033

5202 99

— muut

GJ 120

6309 00

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet

GJ 132

ex 6310 90

— muut

GJ 140

ex 6310

Tekstiiliainetta olevat lattiapäällyste- ja mattojätteet

6. Luokasta GK (’Kumijätteet’):
GK 020

4012 20

Käytetyt ilmarenkaat

7. Kaikki nimikkeet luokasta GM (’Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet’)”
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LIITE B
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1547/1999 liite B seuraavasti:
1) Korvataan Brasiliaa koskeva teksti kokonaan seuraavasti:
”BRASILIA
1. Luokasta GA (’Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (1)’)
a) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 120

7404 00

Kuparijätteet ja -romu

GA 130

7503 00

Nikkelijätteet ja -romu

GA 160

7902 00

Sinkkijätteet ja -romu

GA 170

8002 00

Tinajätteet ja -romu

GA 210

8104 20

Magnesiumjätteet ja -romu (paitsi kohdassa AA 190 (*) luetellut)

GA 220

ex 8105 10

Kobolttijätteet ja -romu

GA 230

ex 8106 00

Vismuttijätteet ja -romu

GA 250

ex 8108 10

Titaanijätteet ja -romu

GA 260

ex 8109 10

Zirkoniumjätteet ja -romu

GA 280

ex 8111 00

Mangaanijätteet ja -romu

GA 310

ex 8112 30

Germaniumjätteet ja -romu

GA 320

ex 8112 40

Vanadiinijätteet ja -romu

(*) Katso komission päätöksen 98/368/EY liite III (EYVL L 165, 10.6.1998, s. 20).
2. Luokasta GB (’Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet’):
GB 020

Sinkkiä sisältävä kuona

3. Luokasta GC (’Muut metalleja sisältävät jätteet’):
GC 070

ex 2619 00

Raudan ja hiiliteräksen (mukaan lukien niukkaseosteinen teräs) valmistuksessa
muodostuva kuona, ei kuitenkaan erityisesti kansallisten ja asiaankuuluvien
kansainvälisten vaatimusten ja standardien mukaisesti tuotettu (*)

Seuraavat metalliset metalli- ja metalliseosjätteet, hajaantuvassa muodossa:
GC 090

Molybdeeni

GC 100

Volframi

GC 110

Tantaali

(*) Tämä kohta kattaa kyseisten kuonien käytön titaanidioksidin ja vanadiinin lähteinä.
4. Luokasta GF (’Kiinteät keraamiset jätteet’):
GF 020

ex 8113 00

Kermettijätteet ja -romu (metallikeramiikkakomposiitit)
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5. Luokasta GN (’Vuotien värjäyksessä ja käsittelyssä ja nahan käytössä muodostuvat jätteet’):
GN 040

ex 4110 00

Nahkatavaroiden valmistukseen soveltumattoman nahan tai tekonahan leikkuu- ja
muut jätteet, paitsi nahkaliete

(1) ’Kiinteisiin’ jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
2) Korvataan Jamaikaa koskeva teksti kokonaan seuraavasti:
”JAMAIKA
Kaikki nimikkeet luokasta GM (’Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet’)”
3) Korvataan Nigeriaa koskeva teksti kokonaan seuraavasti:
”NIGERIA
1. Kaikki nimikkeet luokasta GA (’Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (1)’)
2. Kaikki nimikkeet luokasta GB (’Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet’).
3. Kaikki nimikkeet luokasta GH (’Kiinteät muovijätteet’)
4. Kaikki nimikkeet luokasta GI (’Paperi-, kartonki- ja pahvijäte’)
5. Luokasta GJ (’Tekstiilijätteet’):
GJ 010

5003

silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet
ja lumput):

GJ 011

5003 10

— karstaamattomat ja kampaamattomat

GJ 012

5003 90

— muut

GJ 020

5103

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei
kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

GJ 021

5103 10

— villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet

GJ 022

5103 20

— muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet

GJ 023

5103 30

— karkean eläimenkarvan jätteet

GJ 030

5202

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 031

5202 10

— lankajätteet

GJ 032

5202 91

— garnetoidut jätteet ja lumput

GJ 033

5202 99

— muut

GJ 040

5301 30

Pellavarohtimet ja jätteet

GJ 050

ex 5302 90

Hampun (Cannabis sativa L.) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut
jätteet ja lumput)

GJ 060

ex 5303 90

Juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen (paitsi pellavan, hampun ja ramin) rohtimet
ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 070

ex 5304 90

Sisalin ja muiden Agave-suvun kasvien tekstiilikuitujen jätteet (myös lankajätteet
ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 080

ex 5305 19

Kookoksen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut
jätteet ja lumput)

GJ 090

ex 5305 29

Abacan (manillahamppu tai Musa textilis nee) rohtimet, kampausjätteet ja jätteet
(myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 100

ex 5305 99

Rami- ja muiden kasvitekstiilikuitujen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös
lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), joita ei ole mainittu muualla tai jotka
eivät sisälly muuhun kohtaan
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GJ 110

5505

Tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 111

5505 10

— tekokuituiset

GJ 112

5505 20

— muuntokuituiset

GJ 130

ex 6310

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuun
kuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat, tekstiiliainetta:

GJ 131

ex 6310 10

— lajitellut

GJ 132

ex 6310 90

— muut

GJ 140

ex 6310

Tekstiiliainetta olevat lattiapäällyste- ja mattojätteet

6. Luokasta GK (’Kumijätteet’):
GK 010

4004 00

GK 030

ex 4017 00

Kumijätteet, -leikkeet ja -romu (muusta kuin kovakumista) sekä niistä saadut
rakeet
Kovakumijätteet ja -romu (esim. eboniitti)

7. Luokasta GM (’Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet’):
GM 070

ex 2307

Viinisakka

GM 080

ex 2308

Kuivatut ja steriloidut kasvien jätteet, jätetuotteet ja sivutuotteet (myös pelletoituna), jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa, joita ei ole mainittu muualla tai
jotka eivät sisälly muuhun kohtaan

GM 090

1522

Degras (nahkarasva); rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä muodostuneet jätteet

GM 100

0506 90

Valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen, yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei
määrämuotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen tai degelatinoitujen luiden ja
sarvitohlojen jätteet

GM 110

ex 0511 91

GM 120

1802 00

Kalajätteet
Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet

(1) ’Kiinteisiin’ jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
4) Lisätään Nigeriaa ja Venäjää koskevien tekstien väliin seuraava teksti:
”PERU
Luokasta GA (’Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (1)’).
GA 430

7204

Rauta- ja teräsromu

(1) ’Kiinteisiin’ jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
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LIITE C
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1547/1999 liite C seuraavasti:
Korvataan Romaniaa koskeva teksti kokonaan seuraavasti:
”ROMANIA
1. Luokasta GA (’Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (1)’):
a) Seuraavat jalometallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 010

ex 7112 10

— kulta

GA 020

ex 7112 20

— platina (ilmaisuun ’platina’ sisältyvät platina, iridium, osmium, palladium,
rodium ja rutenium)

GA 030

ex 7112 90

— muut jalometallit, kuten hopea
Huom. Nämä metallit, niiden seokset tai amalgaamit eivät saa olle elohopean
saastuttamia.

b) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 120

7404 00

Kuparijätteet ja -romu

GA 140

7602 00

Alumiinijätteet ja -romu

GA 150

7802 00

Lyijyjätteet ja -romu

GA 160

7902 00

Sinkkijätteet ja -romu

GA 430

7204

Rauta- ja teräsromu

2. Luokasta GE (’Kiinteä lasijäte’):
GE 010

ex 7001 00

Lasimurska tai muu lasijäte ja -romu paitsi katodisädeputkilasi ja muu aktivoitunut (pinnoitettu) lasi

3. Luokasta GI (’Paperi-, kartonki- ja pahvijäte’):
GI 010

4707

Paperi- ja kartonkijäte

4. Luokasta GJ (’Tekstiilijätteet’)
GJ 020

5103

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei
kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

GJ 030

5202

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5. Luokasta GO (’Muut jätteet, jotka muodostavat pääasiallisesti orgaanisista ainesosista mutta saattavat sisältää metalleja
ja epäorgaanisia aineita’):
GO 050

Kertakäyttökamerat ilman paristoa

(1) ’Kiinteisiin’ jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
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LIITE D
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1547/1999 liite D seuraavasti:
1) Korvataan Albaniaa koskeva teksti kokonaan seuraavasti:
”ALBANIA
1. Luokasta GA (’Kiinteän metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (1)’):
Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 120

7404 00

Kuparijätteet ja -romu

GA 150

7802 00

Lyijyjätteet ja -romu

GA 160

7902 00

Sinkkijätteet ja -romu

GA 170

8002 00

Tinajätteet ja -romu

GA 430

7204

Rauta- ja teräsromu

2. Kaikki nimikkeet luokasta GB (’Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet’)
3. Kaikki nimikkeet luokasta GE (’Kiinteä lasijäte’)
4. Luokasta GG (’Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista aineosista mutta saattavat sisältää
metalleja ja orgaanisia aineita’):
GG 080

ex 2621 00

Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jossa on
paljon rautaa (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaan (esimerkiksi DIN 4301 tai DIN 8201) pääasiallisesti rakennus- ja hiontatarkoituksiin

5. Kaikki nimikkeet luokasta GI (’Paperi-, kartonki- ja pahvijäte’)
6. Luokasta GJ (’Tekstiilijätteet’):
GJ 020

5103

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei
kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput:

GJ 021

5103 10

— villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet

GJ 022

5103 20

— muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet

GJ 023

5103 30

— karkean eläimenkarvan jätteet

GJ 030

5202

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 031

5202 10

— lankajätteet

GJ 032

5202 91

— garnetoidut jätteet ja lumput

GJ 033

5202 99

— muut

(1) ’Kiinteisiin’ jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
2) Korvataan Brasiliaa koskeva teksti kokonaan seuraavasti:
”BRASILIA
Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet lukuun ottamatta niitä, jotka luetellaan liitteessä B ja lukuun ottamatta
seuraavia:
1. Luokasta GA (’Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (1)’):
Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja -romu:
GA 150

7802 00

Lyijyjätteet ja -romu

GA 240

ex 8107 10

Kadmiumjätteet ja -romu

GA 270

ex 8110 00

Antimonijätteet ja -romu

GA 300

ex 8112 20

Kromijätteet ja -romu

GA 400

ex 2804 90

Seleenijätteet ja -romu

GA 410

ex 2804 50

Telluurijätteet ja -romu
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2. Luokasta GB (’Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet’):
GB 010

2620 11

Kovasinkki

3. Luokasta GG (’Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista aineosista mutta saattavat sisältää
metalleja ja orgaanisia aineita’):
GG 160

Tien rakentamisessa ja kunnossapidossa syntyvät bitumiset materiaalit (asfalttijätteet), jotka eivät sisällä tervaa

4. Luokasta GK (’Kumijätteet’):
GK 020

4012 20

Käytetyt ilmarenkaat

(1) ’Kiinteisiin’ jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
3) Korvataan Bulgariaa koskeva teksti kokonaan seuraavasti:
”BULGARIA
’Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet’.”
4) Lisätään Burkina Fasoa ja Kamerunia koskevien tekstien väliin seuraava teksti:
”BURUNDI
1. Luokasta GA (’Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (1)’).
GA 430

7204

Rauta- ja teräsromu

2. Kaikki nimikkeet luokasta GI (’Paperi-, kartonki- ja pahvijäte’)
3. Luokasta GJ (’Tekstiilijätteet’):
GJ 120
GJ 140

6309 00
ex 6310

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet
Tekstiiliainetta olevat lattiapäällyste- ja mattojätteet

4. Luokasta GK (’Kumijätteet’):
GK 020

4012 20

Käytetyt ilmarenkaat

5. Luokasta GM (’Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet’):
GM 130

Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet, ei kuitenkaan sivutuotteet, jotka täyttävät
ihmis- tai eläinravintoa koskevat kansalliset ja kansainväliset vaatimukset ja standardit.

(1) ’Kiinteisiin’ jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
5) Lisätään Monacoa ja Alankomaiden Antilleja koskevien tekstien väliin seuraava teksti:
”MAROKKO
Kaikki nimikkeet luokasta GJ (’Tekstiilijätteet’).”
6) Korvataan Tunisiaa koskeva teksti kokonaan seuraavasti:
”TUNISIA
1. Kaikki nimikkeet luokasta GA (’Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (1)’)
2. Kaikki nimikkeet luokasta GD (’Kaivannaistoiminnan jätteet: näiden jätteiden on oltava kiinteitä’)

16.1.2001

16.1.2001

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

3. Kaikki nimikkeet luokasta GE (’Kiinteä lasijäte’)
4. Kaikki nimikkeet luokasta GF (’Kiinteät keraamiset jätteet’)
5. Luokasta GG (’Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista aineosista mutta saattavat sisältää
metalleja ja orgaanisia aineita’):
GG 010

Savukaasujen rikinpoistossa (FGD) muodostuva osittain jalostettu kalsiumsulfaatti

GG 020

Rakennusten purkamisessa syntyvä kipsilevy- ja kipsilaastilevyjäte

GG 090

Kiinteä rikki

GG 100

Kalsiumsyanamidin valmistuksessa muodostuva kalkkikivi (jonka pH-arvo on
alle 9)

GG 120

Natrium-, kalium- ja kalsiumkloridit

GG 130

Tekokurundi (piikarbidi)

GG 140

Rikottu betoni

GG 150

ex 2620 90

GG 160

Litiumtantaalia ja litiumniobiumia sisältävä lasijäte
Tien rakentamisessa ja kunnossapidossa syntyvät bitumiset materiaalit (asfalttijätteet), jotka eivät sisällä tervaa

6. Luokasta GJ (’Tekstiilijätteet’):
GJ 010

5003

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet
ja lumput)

GJ 011

5003 10

— karstaamattomat ja kampaamattomat

GJ 012

5003 90

— muut

GJ 020

5103

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei
kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

GJ 021

5103 10

— villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet

GJ 022

5103 20

— muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet

GJ 023

5103 30

— karkean eläimenkarvan jätteet

GJ 030

5202

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 031

5202 10

— lankajätteet

GJ 032

5202 91

— garnetoidut jätteet ja lumput

GJ 040

5301 30

Pellavarohtimet ja -jätteet

GJ 050

ex 5302 90

Hampun (Cannabis sativa L.) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut
jätteet ja lumput)

GJ 060

ex 5303 90

Juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen (paitsi pellavan, hampun ja ramin) rohtimet
ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 070

ex 5304 90

Sisalin ja muiden Agave-suvun kasvien tekstiilikuitujen jätteet (myös lankajätteet
ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 080

ex 5305 19

Kookoksen rohtimet ja kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut
jätteet ja lumput)

GJ 090

ex 5305 29

Abacan (manillahamppu tai Musa textilis nee) rohtimet, kampausjätteet ja jätteet
(myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 100

ex 5305 99

Rami- ja muiden kasvitekstiilikuitujen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös
lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), joita ei ole mainittu muualla tai jotka
eivät sisälly muuhun kohtaan

GJ 130

ex 6310

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuun
kuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat, tekstiiliainetta:

GJ 131

ex 6310 10

— lajitellut
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7. Luokasta GK (’Kumijätteet’):
GK 010

4004 00

GK 030

ex 4017 00

Kumijätteet, -leikkeet ja -romu (muusta kuin kovakumista) sekä niistä saadut
rakeet
Kovakumijätteet ja -romu (esim. eboniitti)

8. Kaikki nimikkeet luokasta GL (’Käsittelemätön korkin ja puun jätteet’)
9. Luokasta GN (’Vuotien värjäyksessä ja käsittelyssä ja nahan käytössä muodostavat jätteet’):
GN 010

ex 0502 00

Sian ja villisian harjasten ja muiden karvojen jätteet; mäyränkarvojen ja muiden
harjantekoon käytettävien karvojen jätteet

GN 020

ex 0503 00

Jouhien jätteet, myös kerrostettuina, tukiaineeseen yhdistettyinäkin

GN 040

ex 4110 00

Nahkatavaroiden valmistukseen soveltumattomien nahan tai tekonahan leikkuuja muut jätteet, paitsi nahkaliete

10. Luokasta GO (’Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti orgaanisista aineosista mutta saattavat sisältää
metalleja ja epäorgaanisia aineita’):
GO 010
GO 020

ex 0501 00

Hiusjätteet
Jäteolki

(1) ’Kiinteisiin’ jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
7) Lisätään Sambiaa koskevien tekstien jälkeen seuraava:
”ZIMBABWE
’Kaikki liitteessä II luetellut nimikkeet’.”
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LIITE E
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1420/1999 liite A seuraavasti:

1) Korvataan Albaniaa koskeva teksti kokonaan seuraavasti:
”ALBANIA
Kaikki jätenimikkeet, lukuun ottamatta seuraavia:
1. Luokasta GA (’Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (1)’):
Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 120

7404 00

Kuparijätteet ja -romu

GA 150

7802 00

Lyijyjätteet ja -romu

GA 160

7902 00

Sinkkijätteet ja -romu

GA 170

8002 00

Tinajätteet ja -romu

GA 430

7204

Rauta- ja teräsromu

2. Kaikki nimikkeet luokasta GB (’Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet’)
3. Kaikki nimikkeet luokasta GE (’Kiinteät lasijätteet’).
4. Luokasta GG (’Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista ainesosista mutta saattavat sisältää
metalleja ja orgaanisia aineita’):
GG 080

ex 2621 00

Kuparin valmistuksessa muodostuva, kemiallisesti stabiloitu kuona, jossa on
paljon rautaa (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaan (esimerkiksi DIN 4301 ja DIN 8201) pääasiallisesti rakennus- ja hiontatarkoituksiin.

5. Kaikki nimikkeet luokasta GI (’Paperi-, kartonki- ja pahvijäte’).
6. Luokasta GJ (’Tekstiilijätteet’):
GJ 020

5103

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei
kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput:

GJ 021

5103 10

— villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet

GJ 022

5103 20

— muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet

GJ 023

5103 30

— karkean eläimenkarvan jätteet

GJ 030

5202

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 031

5202 10

— lankajätteet

GJ 032

5202 91

— garnetoidut jätteet ja lumput

GJ 033

5202 99

— muut

(1) ’Kiinteisiin’ jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”

2) Korvataan Brasiliaa koskeva teksti kokonaan seuraavasti:
”BRASILIA
1. Luokasta GA (’Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (1)’):
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Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 150

7802 00

Lyijyjätteet ja -romu

GA 240

ex 8107 10

Kadmiumjätteet ja -romu

GA 270

ex 8110 00

Antimonijätteet ja -romu

GA 300

ex 8112 20

Kromijätteet ja -romu

GA 400

ex 2804 90

Seleenijätteet ja -romu

GA 410

ex 2804 50

Tellurijätteet ja -romu

2. Luokasta GB (’Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet’):
GB 010

2620 11

Kovasinkki

3. Luokasta GG (’Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista ainesosista mutta saattavat sisältää
metalleja ja orgaanisia aineita’):
GG 160

Tien rakentamisessa ja kunnossapidossa syntyvät bitumiset materiaalit (asfalttijätteet), jotka eivät sisällä tervaa

4. Luokasta GK (’Kumijätteet’):
GK 020

4012 20

Käytetyt ilmarenkaat

(1) ’Kiinteisiin’ jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
3) Poistetaan Bulgariaa koskeva teksti kokonaan.
4) Lisätään Burkina Fasoa ja Kamerunia koskevien tekstien väliin seuraava teksti:
”BURUNDI
Kaikki jätenimikkeet, lukuun ottamatta seuraavia:
1. Luokasta GA (’Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (1)’):
GA 430

7204

Rauta- ja teräsromu

2. Kaikki nimikkeet luokasta GI (’Paperi-, kartonki- ja pahvijäte’).
3. Luokasta GJ (’Tekstiilijätteet’):
GJ 120
GJ 140

6309 00
ex 6310

Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet
Tekstiiliainetta olevat lattiapäällyste- ja mattojätteet

4. Luokasta GK (’Kumijätteet’):
GK 020

4012 20

Käytetyt ilmarenkaat

5. Luokasta GM (’Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet’):
GM 130

Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet, ei kuitenkaan sivutuotteet, jotka täyttävät
ihmis- tai eläinravintoa koskevat kansalliset ja kansainväliset vaatimukset ja standardit

(1) ’Kiinteisiin’ jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
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5) Lisätään Guyanaa ja Kiribatia koskevien tekstien väliin seuraava teksti:
”JAMAIKA
Kaikki jätenimikkeet, lukuun ottamatta seuraavia:
Kaikki nimikkeet luokasta GM (’Elintarvike- ja rehuteollisuuden jääteet’)”.
6) Korvataan Nigeriaa koskeva teksti kokonaan seuraavasti:
”NIGERIA
Kaikki jätenimikeet, lukuun ottamatta seuraavia:
1. Kaikki nimikkeet luokasta GA (’Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (1)’)
2. Kaikki nimikkeet luokasta GB (’Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteet (1)’)
3. Kaikki nimikkeet luokasta GH (’Kiinteät muovijätteet’)
4. Kaikki nimikkeet luokasta GI (’Paperi-, kartonki- ja pahvijäte’)
5. Luokasta GJ (’Tekstiilijätteet’):
GJ 010

5003

Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet
ja lumput)

GJ 011

5003 10

— karstaamattomat ja kampaamattomat

GJ 012

5003 90

— muut

GJ 020

5103

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei
kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

GJ 021

5103 10

— villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet

GJ 022

5103 20

— muut villan ja hienon eläimenkarvan jätteet

GJ 023

5103 30

— karkean eläimenkarvan jätteet

GJ 030

5202

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 031

5202 10

— lankajätteet

GJ 032

5202 91

— garnetoidut jätteet ja lumput

GJ 033

5202 99

— muut

GJ 040

5301 30

Pellavarohtimet ja jätteet

GJ 050

ex 5302 90

Hampun (Canabis sativa L.) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut
jätteet ja lumput

GJ 060

ex 5303 90

Juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen (paitsi pellavan, hampun ja ramin) rohtimet
ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoroidut jätteet ja lumput)

GJ 070

ex 5304 90

Sisalin ja muiden Agave-suvun kasvien tekstiilikuitujen jätteet (myös lankajätteet
ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 080

ex 5305 19

Kookoksen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut
jätteet ja lumput)

GJ 090

ex 5305 29

Abacan (manillahamppu tai Musa textilis nee) rohtimet, kampausjätteet ja jätteet
(myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 100

ex 5305 99

Rami- ja muiden kasvitekstiilikuitujen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös
lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), joita ei ole mainittu muualla tai jotka
eivät sisälly muuhun kohtaan

GJ 110

5505

Tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 111

5505 10

— tekokuituiset

GJ 112

5505 20

— muuntokuituiset

GJ 130

ex 6310

Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuun
kuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat, tekstiiliainetta:

GJ 131

ex 6310 10

— lajittelu

GJ 132

ex 5310 90

— muut

GJ 140

ex 6310

Tekstiiliainetta olevat lattianpäällyste- ja mattojätteet
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6. Luokasta GK (’Kumijätteet’):
GK 010

4004 00

GK 030

ex 4017 00

Kumijätteet, -leikkeet ja -romu (muusta kuin kovakumista) sekä niistä saadut
rakeet
Kovakumijätteet ja -romu (esim. eboniitti)

7. Luokasta GM (’Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet’):
GM 070

ex 2307

Viinisakka

GM 080

ex 2308

Kuivatut ja steriloidut kasvien jätteet, jätetuotteet ja sivutuotteet (myös pelletoituina), jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa, joita ei ole mainittu muualla tai
jotka eivät sisälly muuhun kohtaan

GM 090

1522

Degras (nahkarasva); rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä muodostuneet jätteet

GM 100

0506 90

Valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen, yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei
määrämuotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen tai degelatinoitujen luiden ja
sarvitohlojen jätteet

GM 110

ex 0511 91

GM 120

1802 00

Kalajätteet
Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet

(1) ’Kiinteisiin’ jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
7) Korvataan Perua koskeva teksti seuraavalla:
”PERU
Kaikki jätenimikkeet, lukuun ottamatta seuraavia:
Luokasta GA (’Kiintetät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (1)’):
GA 430

7204

Rauta- ja teräsromu

(1) ’Kiinteisiin’ jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
8) Lisätään Perua ja São Tomé ja Príncipeä koskevien tekstien väliin seuraava teksti:
”ROMANIA
Kaikki jätenimikkeet, lukuun ottamatta seuraavia:
1. Luokasta GA (’Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (1)’):
a) Seuraavat jalometallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 010

ex 7112 10

— kulta

GA 020

ex 7112 20

— platina (ilmaisuun ’platina’ sisältyvät platina, iridium, osmium, palladium,
rodium ja rutenium)

GA 030

ex 7112 90

— muut jalometellit, kuten hopea
Huom. Nämä metallit, niiden seokset tai amalgaamit eivät saa olla elohopean
saastuttamia.

b) Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 120

7404 00

Kuparijätteet ja -romu

GA 140

7602 00

Alumiinijätteet ja -romu

GA 150

7802 00

Lyijyjätteet ja -romu

GA 160

7902 00

Sinkkijätteet ja -romu

GA 430

7204

Rauta- ja teräsromu

2. Luokasta GE (’Kiinteä lasijäte’):
GE 010

ex 7001 00

Lasimurska tai muu lasijäte ja -romu paitsi katodisädeputkilasi ja muu aktivoitunut (pinnoitettu) lasi
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3. Luokasta GI (’Paperi-, kartonki- ja pahvijäte’):
GI 010

4707

Paperi- ja kartonkijäte

4. Luokasta GJ (’Tekstiilijätteet’):
GJ 020

5103

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei
kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

GJ 030

5202

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

5. Luokasta GO (’Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti orgaanisista aineosista mutta saattavat sisältää
metalleja ja epäorgaanisia aineita’):
GO 050

Kertakäyttökamerat ilman paristoa

(1) ’Kiinteisiin’ jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
9) Lisätään Tansaniaa ja Ugandaa koskevien tekstien väliin seuraava:
”TUNISIA
1. Luokasta GC (’Muut metalleja sisältävät jäätteet’):
GC 050

Nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen (FCC) käytetyt katalyytit (esim. alumiinioksidi, zeoliitit)

GC 060

Metallipitoiset käytetyt katalyytit, jotka sisältävät jotakin seuraavista:
— platinaryhmän metalleja: rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium,
platina
— siirtymämetalleja: skandium, vanadiini, mangaani, koboltti, kupari, yttrium,
niobium, hafnium, volframi, titaani, kromi, rauta, nikkeli, sinkki, zirkonium,
molybdeeni, tantaali, renium
— lantadineja (harvinaisia maametalleja): lantaani, praseodyymi, samarium, gadolinium, dysprosium, erbium, ytterbium, cerium, neodyymi, europium,
terbium, holmium, tulium, lutetium

Seuraavat metalliset metalli- ja metalliseosjätteet, hajaantuvassa muodossa:
GC 090

Molybdeeni

GC 100

Volframi

GC 110

Tantaali

GC 120

Titaani

GC 130

Niobium

GC 140

Renium

2. Luokasta GG (’Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista ainesosista mutta saattavat sisältää
metalleja ja orgaanisia aineita’):
GG 030

ex 2621

Hiilivoimalaitosten pohjatuhka ja laskettu kuona

GG 040

ex 2621

Hiilivoimalaitosten lentotuhka

GG 050

Petrolikoksista tai bitumista tehtyjen anodihiilien jäte

GG 060

ex 2803

Käytetty aktiivihiili, jota on käytetty juomavedeksi tarkoitetun veden käsittelyyn
sekä elintarviketeollisuudessa ja vitamiinien valmistuksessa

GG 080

ex 2621 00

Kuparin valmistuksessa muodostuva, kemiallisesti stabiloitu kuona, jossa on
paljon rautaa (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaan (esimerkiksi DIN 4301 ja DIN 8201) pääasiallisesti rakennus- ja hiontatarkoituksiin

GG 110

ex 2621 00

Alumiinin valmistuksessa muodostuva neutraloitu punalieju.
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3. Luokasta GJ (’Tekstiilijätteet’):
GJ 110

5505

Tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 111

5505 10

— tekokuituiset

GJ 112

5505 20

— muuntokuituiset

4. Luokasta GO (’Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti orgaanisista aineosista mutta saattavat sisältää
metalleja ja epäorgaanisia aineita’):
GO 030

Eläinten ruokintaan käytettävät, penisilliinin valmistuksessa syntyneet deaktivoidut sienihuovastot

GO 040

Valokuvausfilmi- ja paperijäte (myös peruskalvo ja valoherkkä pinnoite), jossa ei
ole hopeaa tai jossa on hopeaa muussa kuin vapaassa ionisoituvassa muodossa

GO 050

Kertakäyttäkamerat ilman paristoa”
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LIITE F
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1420/1999 liite B seuraavasti:
1) Poistetaan Burundia koskeva teksti kokonaan.
2) Korvataan Marokkoa koskeva teksti kokonaan seuraavasti:
”MAROKKO
Kaikki jätenimikkeet, lukuun ottamatta seuraavia:
Kaikki nimikkeet luokasta GJ (’Tekstiilijätteet’).”
3) Korvataan Tunisiaa koskeva teksti kokonaan seuraavasti:
”TUNISIA
1. Luokasta GC (’Muut metalleja sisältävät jätteet’):
GC 070

ex 2619 00

GC 080

Raudan ja hiiliteräksen (mukaan lukien niukkaseosteinen teräs) valmistuksessa
muodostuva kuona, ei kuitenkaan erityisesti kansallisten ja asiaankuuluvien
kansainvälisten
vaatimusten
ja
standardien
mukaisesti
tuotettu (*).
Hehkuhilse (rautametalli)

(*) Tämä kohta kattaa kyseisten kuonien käytön titaanidioksidin ja vanadiinin lähteinä.
2. Luokasta GN (’Vuotien värjäyksessä ja käsittelyssä ja nahan käytössä muodostuvat jätteet’):
GN 030

ex 0505 90

Höyhen- tai untuvapeitteisten linnunnahkojen ja muiden osien tai höyhenten ja
höyhenten osien jätteet (myös sellaisten, joiden reunat on leikattu) ja sellaisten
untuvien jätteet, joita ei ole valmistettu muulla tavoin kuin puhdistettu, desinfioitu
tai käsitelty säilytystä varten.”

4) Poistetaan Zimbabwea koskevat teksti kokonaan.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 78/2001,
annettu 15 päivänä tammikuuta 2001,
tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

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 yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan
tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2235/2000 (4), ja
erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa
(EY) N:o 2892/2000 (5).

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 5 EUR/t vahvistetusta
tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu
poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen
tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 2892/2000 vahvistettuja
tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 2892/2000 liitteet I ja II tämän
asetuksen liitteillä I ja II.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä tammikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 15 päivänä tammikuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
193,
161,
256,
336,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
29.6.1996, s. 125.
10.10.2000, s. 13.
30.12.2000, s. 19.
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L 11/33

LIITE I
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuontitullit

CN-koodi

1001 10 00

Tavaran kuvaus

Tuontitulli tuotaessa maa-, joki- tai
merikuljetuksena Välimeren,
Mustanmeren tai Itämeren satamista (EUR/t)

Tuontitulli tuotaessa lentoteitse tai
muista satamista (2)
(EUR/t)

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

0,00

keskilaatuinen (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

0,00

1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja (3)

0,00

0,00

keskilaatuinen

24,23

14,23

heikkolaatuinen

50,70

40,70

1002 00 00

Ruis

43,04

33,04

1003 00 10

Ohra, siemenvilja

43,04

33,04

1003 00 90

Ohra, muu kuin siemenvilja (3)

43,04

33,04

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

59,83

49,83

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (3)

59,83

49,83

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

43,04

33,04

(1) Sellaisen durumvehnän osalta, joka ei vastaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 liitteessä I tarkoitettua keskilaatuisen durumvehnän vähimmäislaatua, sovelletaan heikkolaatuiselle
tavalliselle vehnälle vahvistettua tullia.
(2) Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi
tullinalennuksesta, joka on:
— 3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai
— 2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren
puoleisella rannikolla.
(3) Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 tai 8 EUR tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt
edellytykset täyttyvät.
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LIITE II
Tullien laskentatekijät
(29.12.2000 ja 12.1.2001 välisenä aikana)
1. Vahvistamispäivää edeltävien kahden viikon keskiarvot:
Pörssinoteeraukset

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (*)

US barley 2

Noteeraus (EUR/t)

128,07

129,03

110,34

94,43

200,51 (**)

190,51 (**)

124,43 (**)

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

40,64

14,22

6,44

13,21

—

—

—

—

—

—

—

Tuote (valkuais-%, kun kosteus on 12 %)

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

—

—

—

(*) Vähennys 10 EUR/t (”discount”) (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan ensimmäinen kappale).
(**) Fob Suuret järvet.

2. Maksut: Meksikonlahti—Rotterdam: 18,07 EUR/t; Suuret järvet—Rotterdam: 28,27 EUR/t.
3. Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 22 päivänä joulukuuta 2000,
Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön virkamiesten sekä kansallisten hallintovirkamiesten ja
kansainvälisten järjestöjen virkamiesten vaihtojärjestelmän puitteissa neuvoston pääsihteeristöön
palvelukseen määrättäviin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavasta järjestelystä
(2001/41/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Joulukuussa 1999 Helsingissä pidetyn Eurooppaneuvoston päätelmissä kannustetaan järjestämään
neuvoston pääsihteeristössä vaihtoja jäsenvaltioiden
hallintoviranomaisten kanssa.
On päätetty perustaa virkamiesvaihtojärjestelmä yhteistyön tiivistämiseksi neuvoston sekä jäsenvaltioiden
hallintoviranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen
välillä määräämällä pääsihteeristön virkamiehiä määräaikaisesti jäsenvaltioiden hallintoon ja ottamalla pääsihteeristöön kansallisia ja kansainvälisiä virkamiehiä ja siten
mahdollistamalla keskinäisen tietämyksen vaihdon.
Neuvoston pääsihteeristön palvelukseen voidaan tehtävien erityisluonteen ja laajuuden perusteella ottaa
määräaikaisesti useita kansallisia asiantuntijoita ja
ammattilaisia,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:
I LUKU

miesten sekä kansallisten hallintoviranomaisten tai kansainvälisten järjestöjen vaihtojärjestelmän puitteissa.
2.
Tämän järjestelyn soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden
on palveluksessaolomääräyksensä ajan oltava palkallisessa
palvelussuhteessa kansainvälisessä tai kansallisessa hallinnossa.
3.
Korkeana edustajana toimivan pääsihteerin myöntämiä
poikkeuksia lukuun ottamatta palvelukseen määrättyjen kansallisten asiantuntijoiden on oltava jonkin Euroopan unionin
jäsenvaltion kansalaisia. Tällaista poikkeusta ei kuitenkaan voi
käyttää, kun kyse on Euroopan yhteisön turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alasta.

2 artikla
Palveluksessaolomääräyksen kesto
1.
Kansallisten asiantuntijoiden palveluksessaolomääräyksen
kesto vahvistetaan heidän hoidettavakseen annettujen tehtävien
mukaan. Palveluksessaolomääräys voi mahdollisine pidennyksineen kestää kokonaisuudessaan korkeintaan neljä vuotta.
Työskentelyn on oltava kokopäiväistä koko palveluksessaolomääräyksen ajan.

Määritelmä

2.
Palveluksessaolomääräyksen todennäköinen kesto on
vahvistettava sen alkaessa 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla,
korkean edustajan ja kyseisen jäsenvaltion pysyvän edustajan
välisellä kirjeenvaihdolla tai, jos on kyse kansainvälisestä järjestöstä, korkeana edustajana toimivan pääsihteerin ja työnantajan
välisellä kirjeenvaihdolla.

1.
Tämän järjestelyn säännöksiä sovelletaan kansallisiin
asiantuntijoihin, jotka on määrätty neuvoston pääsihteeristön,
jäljempänä ’pääsihteeristö’, palvelukseen pääsihteeristön virka-

3.
Sama kansallinen asiantuntija voidaan määrätä pääsihteeristön palvelukseen vain yhden kerran.

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
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3 artikla
Tehtävät
1.
Palvelukseen määrätty kansallinen asiantuntija avustaa
pääsihteeristön virkamiehiä; hän suorittaa hänelle osoitetut
tehtävät ennalta vahvistetun työohjelman tai toimenkuvan
mukaisesti.
2.
Tehtävät määritellään pääsihteerin ja sen hallintoyksikön,
josta virkamies on lähetetty, välisellä sopimuksella yksiköiden
edun mukaisesti ja ehdokkaan pätevyys huomioon ottaen.
3.
Jollei sen pääosaston pääjohtaja, johon palvelukseen
määrätty kansallinen asiantuntija on sijoitettu, korkeana edustajana toimivan pääsihteerin valtuuttamana erityisesti toisin
määrää, palvelukseen määrätty kansallinen asiantuntija ei voi
tehdä ulkopuoliseen tahoon kohdistuvia sitoumuksia pääsihteeristön puolesta.
4.
Palvelukseen määrätty kansallinen asiantuntija voi työskennellä kaikilla aloilla, joilla se on tarpeellista, jollei tämä ole
ristiriidassa Euroopan unionin etujen kanssa.
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3.
Palvelukseen määrätty kansallinen asiantuntija, joka ei voi
kuulua julkisen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin, voi pyytää
pääsihteeristöä vakuuttamaan hänet näiden riskien varalta, jos
hän maksaa puolet vakuutusmaksusta. Tällöin hänen maksamansa osuus vähennetään kuukausittain 12 artiklassa tarkoitetusta oleskelukorvauksesta.

6 artikla
Palveluksessaolomääräyksen keskeytyminen tai päättyminen
1.
Pääsihteeristö voi antaa luvan palveluksessaolomääräyksen keskeyttämiseen ja vahvistaa sen edellytykset. Jäljempänä 12 ja 13 artiklassa tarkoitettuja korvauksia ei makseta
tällaisen keskeytyksen aikana. Jäljempänä 14 ja 15 artiklassa
tarkoitetut korvaukset maksetaan ainoastaan, jos palvelus
keskeytetään pääsihteeristön pyynnöstä.
2.
Palveluksessaolomääräys voidaan päättää, jos se on
pääsihteeristön tai varsinaisen työnantajan etujen mukaista tai
muusta perustellusta syystä.

4 artikla
Taso, ammattikokemus ja kielitaito
1.
Pääsihteeristön yksiköiden palvelukseen voidaan määrätä
suunnittelu- ja tutkimustason asiantuntija, jolla on vähintään
kolmen vuoden työkokemus pääsihteeristön ura-alueita A ja B
vastaavan palkkaluokan tehtävistä.
2.
Palvelukseen määrätyllä kansallisella asiantuntijalla on
oltava jonkin Euroopan unionin kielen perusteellinen taito sekä
yhdessä näistä kielistä hänelle annettujen tehtävien hoidon
kannalta tyydyttävä taito.
3.
Jäljempänä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kirjeenvaihdossa on määrättävä palvelukseen määrättyä kansallista
asiantuntijaa mahdollisesti koskevan luotettavuusselvityksen
tasosta.
4.
Palvelukseen määrätyllä kansallisella asiantuntijalla on
oltava hyvä tuntemus tietotekniikan käytöstä.
5 artikla
Sosiaaliturva

II LUKU
PALVELUKSEEN MÄÄRÄTYN KANSALLISEN ASIANTUNTIJAN
OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

7 artikla
1.
Palvelukseen määrätyn kansallisen asiantuntijan on suoritettava tehtävänsä ja toimittava yksinomaan neuvoston edun
mukaisesti.
2.
Palvelukseen määrätyn kansallisen asiantuntijan on pidättäydyttävä sellaisista teoista ja erityisesti sellaisten mielipiteiden
ilmaisemisesta julkisuudessa, jotka voisivat heikentää hänen
asemaansa kohdistuvaa arvonantoa.
3.
Jos palvelukseen määrätty kansallinen asiantuntija joutuisi
tehtäviään hoitaessaan päättämään sellaisen asian käsittelystä
tai lopputuloksesta, jossa hänellä on hänen riippumattomuutensa mahdollisesti vaarantava henkilökohtainen etu, hänen on
ilmoitettava tästä sen yksikön päällikölle, johon hänet on sijoitettu.

1.
Ennen palveluksessaolomääräyksen alkamista on jäsenvaltion hallintoyksikön, jossa neuvoston palvelukseen määrättävä
virkamies työskentelee, toimitettava pääsihteeristölle todistus
siitä, että virkamies kuuluu koko tämän palveluksessaolomääräyksensä ajan kyseiseen virastoon sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin ja että tämä vastaa ulkomailla aiheutuvista kuluista.

4.
Palvelukseen määrätyn kansallisen asiantuntijan on
noudatettava ehdotonta vaitiolovelvollisuutta sellaisten asioiden
ja tietojen suhteen, jotka hän saa tietoonsa hoitaessaan tehtäviään tai niiden yhteydessä; hän ei missään muodossa saa antaa
asiaankuulumattomille henkilöille vielä julkistamattomia asiakirjoja tai tietoja. Hänen on noudatettava tätä velvollisuutta
myös palvelussuhteensa päätyttyä.

2.
Siitä päivästä, jona palvelukseen määrätty kansallinen
asiantuntija ottaa tehtävänsä vastaan, hän on henkilökohtaisesti
tapaturmavakuutuksen piirissä niiden määräysten mukaisesti,
joita pääsihteeristössä sovelletaan muuhun kuin vakinaiseen
henkilöstöön.

5.
Palvelukseen määrätty kansallinen asiantuntija ei voi
yksin eikä yhdessä muiden kanssa julkaista eikä antaa julkaistavaksi mitään Euroopan unionin toimintaan liittyvää tekstiä
ilman pääsihteeristössä voimassa olevien edellytysten ja sääntöjen mukaista lupaa.
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6.
Palvelukseen määrättyä kansallista asiantuntijaa koskevat
pääsihteeristössä voimassa olevat turvallisuusmääräykset.
7.
Kaikki oikeudet, jotka johtuvat palvelukseen määrätyn
kansallisen asiantuntijan toiminnasta hänen hoitaessaan tehtäviään, kuuluvat pääsihteeristölle.
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2.
Tämän tiedon on käytävä ilmi korkeana edustajana
toimivan pääsihteerin ja kyseisen jäsenvaltion pysyvän edustajan tai, jos on kyse kansainvälisestä järjestöstä, korkeana
edustajana toimivan pääsihteerin ja työnantajan välisestä
kirjeenvaihdosta.

8.
Palvelukseen määrätyn kansallisen asiantuntijan on asuttava asemapaikassaan tai sellaisen välimatkan päässä siitä, ettei
välimatka häiritse hänen tehtäviensä hoitamista.

B Korvaukset

9.
Palvelukseen määrätyn kansallisen asiantuntijan on avustettava esimiehiään ja annettava heille neuvojaan; hän on
vastuussa esimiehilleen hänelle annettujen tehtävien suorittamisesta.

12 artikla

III LUKU
PALVELUKSEEN MÄÄRÄTYN KANSALLISEN ASIANTUNTIJAN
TYÖEHDOT

8 artikla
Työtuntimäärä — työajat
1.
Palvelukseen määrättyyn kansalliseen asiantuntijaan
sovelletaan pääsihteeristössä voimassa olevia työtuntimääriä ja
työaikoja koskevia sääntöjä.
2.
Palvelukseen määrätylle kansalliselle asiantuntijalle ei
kuitenkaan voida antaa lupaa työskennellä osa-aikaisesti.
9 artikla
Lomat — vapaapäivät
Palvelukseen määrättyä kansallista asiantuntijaa koskevat
pääsihteeristössä voimassa olevat vuosilomia, erityislomia ja
yleisiä vapaapäiviä koskevat säännöt.
10 artikla
Hallinto — valvonta
Lomapäivien ja työaikojen hallinnosta ja valvonnasta vastaa
pääsihteeristön hallinto.

Oleskelukorvaus
1.
Palvelukseen määrätty kansallinen asiantuntija on koko
palveluksessaolomääräyksensä ajalta oikeutettu oleskelukorvaukseen, jonka määrä on 104,03 euroa päivässä. Tämä
korvaus maksetaan kuukausittain. Jäljempänä 18 artiklan 2
kohdassa tarkoitetussa kirjeenvaihdossa voidaan kuitenkin
määrätä, että tätä korvausta ei makseta.
2.
Korvaus maksetaan myös virkamatkojen sekä vuosiloman, erityislomien ja pääsihteeristön myöntämien vapaapäivien ajalta.
3.
Korvausta alennetaan 75 prosenttia, jos palvelukseenottopaikkakunta sijaitsee alle 50 kilometrin päässä asemapaikasta.
4.
Palvelukseen määrätylle kansalliselle asiantuntijalle
maksetaan tämän ottaessa tehtävänsä vastaan niitä korvauksia
vastaava ennakkomaksu, joihin tämä on 1 kohdan mukaisesti
oikeutettu ajalta, joka lasketaan tehtävien vastaanottopäivästä
tehtävien vastaanottokuukautta seuraavan toisen kuukauden
viimeiseen päivään.
Jos tällainen maksu suoritetaan, asiantuntija ei ole oikeutettu
muihin korvauksiin vastaavalta ajalta.
Jos palvelukseen määrätyn kansallisen asiantuntijan palvelussuhde pääsihteeristössä päättyy lopullisesti ennen ennakkomaksun laskemiseksi huomioon otetun ajan päättymistä, se osa
asiantuntijalle maksetusta ennakkomaksusta, joka vastaa tätä
aikaa, jona asiantuntija ei ole ollut pääsihteeristön palveluksessa, on palautettava.
5.
Palvelukseen määrätylle kansalliselle asiantuntijalle
maksettavaa oleskelukorvausta voidaan tarkistaa ottamalla
huomioon kuluttajahintojen kehitys Brysselissä.

IV LUKU
PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

13 artikla
Kiinteämääräinen lisäkorvaus

A Palkkaus
11 artikla
Varsinaisen työnantajan maksaman palkan määrän ilmoittaminen
1.
Kyseisen jäsenvaltion pysyvän edustuston tai, jos kyse on
kansainvälisestä järjestöstä, työnantajan on ilmoitettava pääsihteeristölle kullekin palvelukseen määrätylle kansalliselle asiantuntijalle maksettavan vuosittaisen bruttopalkan määrä.

Lukuun ottamatta tapauksia, joissa palvelukseen määrätyn
kansallisen asiantuntijan palvelukseenottopaikkakunta sijaitsee
alle 50 kilometrin päässä hänen asemapaikastaan, hänelle
voidaan tapauksen mukaan maksaa kiinteämääräinen lisäkorvaus, joka on yhtä suuri kuin erotus hänen varsinaisen työnantajansa hänelle maksaman vuosittaisen bruttopalkan (perhelisiä
lukuun ottamatta), johon on lisätty pääsihteeristön hänelle
maksama oleskelukorvaus, ja virkamiehelle palkkaluokan A 8
tason 1 tai palkkaluokan B 5 tason 1 mukaisesti maksettavan
peruspalkan välillä, sen henkilöstösäännöissä tarkoitetun uraalueen mukaan, johon hänet rinnastetaan.

L 11/38

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

C Kulukorvaukset

14 artikla
Matkakulut
1.
Palvelukseen määrätty kansallinen asiantuntija, joka ei ole
muuttanut henkilökohtaista irtaimistoaan palvelukseenottopaikkakunnaltaan asemapaikkaansa, on oikeutettu kuukausittaiseen maksuun, joka vastaa edestakaisesta matkasta asemapaikan ja palvelukseenottopaikkakunnan välillä aiheutuvia
kuluja. Tämä maksu suoritetaan kunkin kuukauden lopussa tai
kunkin kuukauden viimeisenä työpäivänä, jos koko kuukautta
ei työskennellä. Tämä kiinteämääräinen maksu perustuu ensimmäisen luokan junalipun hintaan, jos yksisuuntainen matka on
enintään 500 kilometriä. Jos matka on pitempi kuin 500 kilometriä tai jos tavanomaiseen reittiin sisältyy merimatka, maksu
perustuu alimman hinnan mukaisen lennon hintaan (palvelukseenottopaikkakunnan ja asemapaikan välillä toimivien kansallisten lentoyhtiöiden soveltama halvin hinta).
2.
Huomioon otettava hinta on pääsihteeristön matkatoimiston 1 päivänä tammikuuta kuluvana vuonna voimassa
oleva hinta. Tätä hintaa tarkistetaan 1 päivänä heinäkuuta
niiden matkojen osalta, joiden hinta on noussut yli 5 prosenttia
1 päivän tammikuuta jälkeen. Jos koko kuukautta ei työskennellä, maksu lasketaan suhteessa tehtyjen työpäivien lukumäärään.
3.
Jos palvelukseen määrätty kansallinen asiantuntija on
muuttanut henkilökohtaisen irtaimistonsa palvelukseenottopaikkakunnaltaan asemapaikkaansa, asiantuntijalla, hänen
puolisollaan sekä hänen huollettavanaan olevilla lapsilla on
pääsihteeristössä voimassa olevien sääntöjen ja edellytysten
mukaisesti oikeus saada vuosittain kiinteämääräinen korvaus
kuluista, jotka aiheutuvat edestakaisesta matkasta asiantuntijan
asemapaikasta hänen palvelukseenottopaikkakunnalleen.
4.
Pääsihteeristössä voimassa olevien sääntöjen ja edellytysten mukaisesti palvelukseen määrätyllä kansallisella asiantuntijalla on oikeus saada korvaus matkakuluista, jotka ovat
aiheutuneet:
a) asiantuntijalle itselleen:
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5.
Tässä päätöksessä palvelukseenottopaikkakunnalla tarkoitetaan paikkakuntaa, jolla palvelukseen määrätty kansallinen
asiantuntija suoritti tehtäviään varsinaisen työnantajansa palveluksessa ennen palveluksessaolomääräystään. Asemapaikalla
tarkoitetaan sen yksikön, johon asiantuntija sijoitetaan, sijaintipaikkaa. Jäljempänä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa
kirjeenvaihdossa on mainittava näiden paikkakuntien nimet.
6.
Jäljempänä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla kirjeenvaihdolla voidaan päättää, ettei pääsihteeristö korvaa matkakustannuksia.

15 artikla
Muuttokulut
1.
Palvelukseen määrätty kansallinen asiantuntija, jonka on
muutettava asuinpaikkansa asemapaikkaansa, voi muuttaa
henkilökohtaisen irtaimistonsa sinne kuuden kuukauden
kuluessa tehtävien vastaanottamisesta, jos palveluksessaolomääräys kestää todennäköisesti vähintään vuoden ja jos palvelukseenottopaikkakunta sijaitsee vähintään 50 kilometrin päässä
asemapaikasta.
2.
Henkilökohtaisen irtaimiston muutosta aiheutuneet kulut
korvataan palvelukseen määrätylle kansalliselle asiantuntijalle
pääsihteeristössä voimassa olevien sääntöjen ja edellytysten
mukaisesti.
3.
Palveluksessaolomääräyksen päättyessä muuton on tapahduttava kolmen kuukauden kuluessa palvelussuhteen päättymisestä.
4.
Jäljempänä 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla kirjeenvaihdolla voidaan päättää, ettei pääsihteeristö korvaa muuttokuluja.

16 artikla
Virkamatkat — virkamatkakulut
1.
Palvelukseen määrätty kansallinen asiantuntija voidaan
lähettää virkamatkalle edellyttäen, että noudatetaan 3 artiklaa.
2.
Virkamatkakulut korvataan pääsihteeristössä voimassa
olevien virkamiesten virkamatkakulujen korvaamista koskevien
sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

— matkasta tämän palvelukseenottopaikkakunnalta asemapaikkaan palveluksessaolomääräyksen alkaessa,

17 artikla

— matkasta asemapaikasta palvelukseenottopaikkakunnalle
palveluksessaolomääräyksen päättyessä,

Palkkausjärjestelyn tarkistaminen

b) asiantuntijan puolisolle ja hänen huollettavinaan oleville
lapsille:
— matkasta palvelukseenottopaikkakunnalta asemapaikkaan muuton yhteydessä,
— matkasta asemapaikasta palvelukseenottopaikkakunnalle
palveluksessaolomääräyksen päättyessä.

1.
Palkkausjärjestelmää, jota sovelletaan palvelukseen
määrättyyn kansalliseen asiantuntijaan, ei tarkisteta palveluksessaolomääräyksen aikana.
2.
Edellä 13 artiklassa tarkoitettua kiinteämääräistä lisäkorvausta tarkistetaan kuitenkin yhteisön virkamiesten peruspalkkojen kehityksen perusteella kerran vuodessa ilman taannehtivaa vaikutusta.
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HALLINTOA JA TALOUSARVIOTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
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19 artikla
Maksujen suorittaminen

18 artikla

Henkilöstö- ja hallintoasiain pääosaston asianomainen yksikkö
suorittaa maksut euroina Belgiassa sijaitsevaan pankkiin
avatulle tilille.

Määrärahojen osoittaminen — sopimukset

20 artikla

1.
Kansallisten asiantuntijoiden määräämisestä palvelukseen
aiheutuvat kulut otetaan neuvoston talousarvioon budjettikohtaan 1113.
2.
Palvelukseen määrääminen tapahtuu korkeana edustajana
toimivan neuvoston pääsihteerin ja kyseisen jäsenvaltion
pysyvän edustajan tai, jos on kyse kansainvälisistä järjestöistä,
korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin ja työnantajan välisellä kirjeenvaihdolla. Kirjeenvaihdosta on käytävä
ilmi niiden henkilöiden nimet, jotka saavat vahvistaa palvelukseen määräämistä koskevat yksityiskohtaiset käytännön
säännöt tämän päätöksen mukaisesti. Korkeana edustajana
toimivan neuvoston pääsihteerin on myös lähetettävä kirjeet,
joilla pidennetään, keskeytetään tai päätetään palveluksessaolomääräys. Palvelukseen määrätyn kansallisen asiantuntijan on
esittäydyttävä henkilöstö- ja hallintoasiain pääosaston asianomaisessa yksikössä palveluksessaolomääräyksensä ensimmäisenä päivänä hallinnollisten muodollisuuksien suorittamiseksi.
Hänen on otettava tehtävänsä vastaan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Työtiloista ja työvälineistä aiheutuvat kulut
Palvelukseen määrättyjen kansallisten asiantuntijoiden työtilojen ja -välineiden (toimitilat, kalusteet, laitteet yms.) järjestämisestä aiheutuvat menot on merkittävä toimintamäärärahoihin.
21 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se on tehty.
22 artikla
Tämä päätös julkaistaan virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2000.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. PIERRET
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KOMISSIO

KOMISSION SUOSITUS,
annettu 22 päivänä joulukuuta 2000,
yhteensovitetusta yhteisön valvontaohjelmasta vuodeksi 2001 viljojen sekä tiettyjen kasviperäisten
tuotteiden, hedelmät ja vihannekset mukaan luettuina, torjunta-ainejäämien enimmäismäärien
noudattamisen varmistamiseksi
(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 4096)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/42/EY)
määräajat voivat kestää yhdestä vuodesta viiteen
vuoteen.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 2000/58/EY (2), ja erityisesti sen 7
artiklan 2 kohdan b alakohdan,

(3)

Komission olisi pyrittävä asteittain järjestelmään, jossa
voidaan arvioida direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan 3
kohdan toisessa alakohdassa ja direktiivin 90/642/ETY 4
artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu todellinen
altistuminen
ruokavalion
torjunta-aineille.
Tällaisten arvioiden toteutettavuuden tutkimisen helpottamiseksi olisi käytettävissä oltava tiedot, jotka koskevat
torjunta-ainejäämien valvontaa useissa tärkeän osan
eurooppalaisissa ruokavalioissa muodostavissa elintarvikkeissa. Torjunta-ainejäämien valvontaa varten jäsenvaltioissa käytettävissä olevilla resursseilla voidaan
yhteensovitetussa valvontaohjelmassa analysoida ainoastaan 10 tuotteen näytteet vuodessa. Torjunta-aineiden
käyttö on muuttunut ohjelman viiden vuoden määräajan
aikana. Kutakin torjunta-ainetta olisi yleensä valvottava
20—30 elintarvikkeessa kolmen vuoden jaksoissa.

(4)

Valvottaessa vuoden 2001 osalta suositettuja torjuntaaineita voidaan tutkia asefaattia, benomyyli-ryhmää,
klorpyrifossia, iprodionia ja metamidofossia koskevien
tietojen käyttömahdollisuutta, sillä näitä yhdisteitä (liitteessä I A oleva ryhmä A) on jo valvottu vuosina
1996—2000 sen arvioimiseksi, kuinka ruokavalion
torjunta-aineille on todellisuudessa altistuttu. Jatkuvan
valvonnan avulla voidaan helpommin havaita muutokset
torjunta-aineiden esiintymisessä.

(5)

Valvottaessa vuosien 2001—2004 osalta suositettuja
torjunta-aineita voidaan tutkia diatsinonia, metalaksyylia,
metidationia, tiabendatsolia ja triatsofossia koskevien
tietojen käyttömahdollisuutta sen arvioimiseksi, kuinka
ruokavalion torjunta-aineille on todellisuudessa altistuttu, sillä näitä yhdisteitä (liitteessä I A oleva ryhmä B)
on jo valvottu vuosina 1997—2000 sen arvioimiseksi,
kuinka ruokavalion torjunta-aineille on todellisuudessa
altistuttu.

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille,
mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/
58/EY, ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

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

Direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan 2 kohdan b
alakohdan ja direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan 2 kohdan
b alakohdan mukaan komissio toimittaa joka vuosi
joulukuun 31 päivään mennessä pysyvälle kasvinsuojelukomitealle suosituksen yhteensovitetuksi yhteisön
valvontaohjelmaksi sen varmistamiseksi, että kyseisten
direktiivien liitteissä II vahvistettuja torjunta-ainejäämien
enimmäismääriä noudatetaan.
Kokemukset, joita komissio ja jäsenvaltiot ovat saaneet
kolmen aiemman yhteensovitetun vuosittaisen valvontaohjelman laatimisesta, toteuttamisesta ja siitä raportoimisesta, osoittavat monivuotisten ohjelmien olevan
tehokkaimpia ja käytännöllisimpiä. Näyttää soveliaalta
esittää tässä suosituksessa tulevien ohjelmien kehys.
Komission asetuksen (EY) N:o 645/2000 (4) 1 artiklan 1
kohdan mukaan komission suosituksissa vahvistetut
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

221, 7.8.1986, s. 37.
244, 29.9.2000, s. 78.
350, 14.12.1990, s. 71.
78, 29.3.2000, s. 7.
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(7)

(8)

(9)

(10)

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Valvottaessa vuosien 2001—2004 osalta suositettuja
torjunta-aineita voidaan tutkia klorpyrifossimetyyliä,
deltametriiniä, endosulfaania, imatsaliilia, lambdasyhalotriinia, manebi-ryhmää, mekarbamia, permetriiniä, pirimifossi-metyyliä ja vinklotsoliinia koskevien tietojen
käyttömahdollisuutta sen arvioimiseksi, kuinka ruokavalion torjunta-aineille on todellisuudessa altistuttu, sillä
näitä yhdisteitä (liitteessä I A oleva ryhmä C) on jo
valvottu vuosina 1998, 1999 ja 2000.

Valvottaessa vuosien 2000—2004 osalta suositettuja
torjunta-aineita voidaan tutkia atsinfossi-metyyliä,
kaptaania, klorotaloniilia, diklofluanidia, dikofolia, dimetoaattia, folpettia, malationia, ometoaattia, prosymidonia, propysamidia ja atsoksistrobiinia koskevien
tietojen käyttömahdollisuutta sen arvioimiseksi, kuinka
ruokavalion torjunta-aineille on todellisuudessa altistuttu, sillä atsoksistrobiinia lukuun ottamatta näitä
yhdisteitä (liitteessä I A oleva ryhmä D) on jo valvottu
vuosina 1998, 1999 ja 2000.

Disulfotonin, foraatin, tiometonin ja oksidemetonimetyylin valvontaa ei voida tehdä useita jäämiä koskevilla tavanomaisilla määritysmenetelmillä. Jäsenvaltioissa,
joissa torjunta-ainejäämiä havaitaan kaikkein todennäköisimmin, on syytä kerätä tiedot näiden jäämien esiintymisestä, kun sitä epäillään.

Kussakin yhteensovitetussa valvontaohjelmassa otettavien näytteiden määrän osalta on tarpeen omaksua
järjestelmällinen tilastollinen lähestymistapa. Codex
Alimentarius -komissio (5) on vahvistanut tällaisen lähestymistavan. Binomiaalisen todennäköisyysjakauman
avulla voidaan laskea, että yhteensä 459 näytteen tutkiminen antaa 99 prosentin luotettavuuden siitä, että todetaan ainakin yksi näyte, jonka torjunta-ainejäämät ylittävät pienimmän havaittavissa olevan määrän, kun yksi
prosentti kasviperäisistä tuotteista sisältää torjunta-ainejäämiä yli pienimmän havaittavissa olevan määrän.
Tämän vuoksi olisi otettava vähintään 459 näytettä
koko yhteisössä ja ne olisi suhteutettava jäsenvaltioiden
kesken väestön ja kuluttajien määrän perusteella siten,
että vuosittain otetaan kustakin tuotteesta vähintään 12
näytettä, joiden kokonaismäärä olisi ilmoitettava liitteessä I B.

Jäsenvaltioiden asiantuntijat keskustelivat Oeirasissa,
Portugalissa, 15. ja 16. syyskuuta 1997 torjunta-ainejäämien määrityksen laadunvalvontamenetelmiä koskevista
ohjeluonnoksista, joista keskusteltiin myös ja jotka otettiin huomioon 20. ja 21. marraskuuta 1997 kokoontuneessa kasvinsuojelutyöryhmän torjuntaainejäämäryhmässä. On sovittu, että jäsenvaltioiden analyysilaboratoriot panevat täytäntöön nämä ohjeluonnokset mahdollisimman täydellisinä ja että niitä tarkistetaan näiden
kokemusten perusteella. Jäsenvaltioiden asiantuntijat
keskustelivat näistä ohjeluonnoksista Ateenassa Kreikassa 15.—17. marraskuuta 1999 ja tarkistivat ne.

(5) Codex Alimentarius, Pesticide Residues in Foodstuffs, Rooma 1994,
ISBN 92-5-203271-1; Vol. 2, sivu 372.
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Tarkistetut ohjeluonnokset toimitetaan pysyvälle kasvinterveyskomitealle ja komissio julkaisee ne (6).
(11)

Direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa jäsenvaltioita vaaditaan yksilöimään kansallisten
tarkastusohjelmiensa laadinnassa soveltamansa perusteet
samalla kun ne toimittavat komissiolle tiedot edellisen
vuoden ohjelmien täytäntöönpanosta. Kyseisiin tietoihin
olisi sisällyttävä perusteet, joita sovelletaan päätettäessä
otettavien näytteiden ja tehtävien määritysten määrästä,
sekä sovelletut ilmoitusten Kynnysrajat ja perusteet,
joiden mukaan kyseiset rajat on vahvistettu. Virallista
elintarvikkeiden tarkastusta koskevista lisätoimenpiteistä
29 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/99/ETY (7) mukaisesti tapahtuvan määrityksiä
tekevien laboratorioiden hyväksymisen yksityiskohtaiset
edellytykset olisi ilmoitettava.

(12)

Tiedot valvontaohjelmien tuloksista soveltuvat erityisen
hyvin käsiteltäviksi, tallennettaviksi ja välitettäviksi
sähköisillä tai tietojenkäsittelyjärjestelmillä. On kehitetty
formaatteja, joilla jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle tietoja levykkeellä. Jäsenvaltioilla olisi sen vuoksi
oltava valmius lähettää kertomuksensa komissiolle
vakiomuodossa. Kyseisen vakiomuodon edelleen kehittäminen tapahtuu tehokkaimmin kehittämällä komission
ohjeita.

(13)

Tässä suosituksessa vahvistetut toimenpiteet ovat
pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

SUOSITTELEE, ETTÄ JÄSENVALTIOT:

1 artikla
Ottavat näytteitä ja analysoivat liitteessä I A vahvistettuja tuote/
torjunta-ainejäämä-yhdistelmiä jäsenvaltioille kunkin tuotteen
osalta liitteessä I B jaettujen näytteiden määrän mukaisesti
ottaen tarvittaessa huomioon kansallisen, yhteisön ja kolmansien maiden osuuden jäsenvaltion markkinoista. Yhdistetystä
näytteestä analysoidaan erikseen yksi tuote vähintään yhden
mahdollisesti akuutin riskin aiheuttavan torjunta-aineen osalta
ottamalla kaksi näytettä asianmukaisesta määrästä mieluiten
saman tuottajan tuotteita. Jos ensimmäisestä yhdistetystä näytteestä löydetään havaittavissa oleva määrä torjunta-ainetta,
toisen näytteen tuotteet analysoidaan erikseen. Vuonna 2001
tämä yhdistelmä on foraatti/peruna ja/tai metidatiooni/omena.

2 artikla
Ottavat näytteitä ja analysoivat disulfotonia, foraattia, tiometonia ja oksidemetoni-metyylia maissa, joissa näitä torjuntaaineita saa käyttää kyseisissä tuotteissa, jäsenvaltioille liitteessä I
B vahvistettujen kunkin tuotteen näytteiden lukumäärien perusteella.
(6) Julkaistu virallisessa lehdessä EYVL L 128, 21.5.1999, s. 30. Tarkistettu toisinto on saatavilla asiakirjanumerolla SANCO/3103/2000
(http://europa.eu.int/comm/foods/fs/ph_ps/pest/index_en.htm).
7) EYVL L 290, 24.11.1993, s. 14.
(

L 11/42

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

3 artikla
Laativat 31 päivään elokuuta 2001 mennessä liitteessä I A
vuodeksi 2000 vahvistettujen erityisten ohjelmien tuloksista
kertomuksen, jossa ilmoitetaan käytetyt määritysmenetelmät ja
toteutuneet ilmoitusten kynnysrajat torjunta-ainejäämien
määrityksen
laadunvalvontamenetelmissä
vahvistettujen
laadunvalvontamenetelmien mukaisesti (8) muodossa (myös
sähköisessä muodossa), joka vahvistetaan asiakirjassa ”Suuntaviivat jäsenvaltioille yhteensovitetusta yhteisön valvontaohjelmasta annetun komission suosituksen täytäntöönpanon
osalta” (9).
4 artikla
Toimittavat komissiolle ja jäsenvaltioille kaikki direktiivin 86/
362/ETY 7 artiklan 3 kohdassa ja direktiivin 90/642/ETY 4
artiklan 3 kohdassa vaaditut vuoden 2000 valvontaohjelmaa
koskevat tiedot 31 päivään elokuuta 2001 mennessä sen
varmistamiseksi, että torjunta-ainejäämien enimmäismäärien
noudattamista valvotaan vähintään tarkastusnäytteitä ottamalla,
ja erityisesti:
1) direktiivien 86/362/ETY ja 90/642/ETY liitteissä II lueteltuja
torjunta-aineita koskevien kansallisten ohjelmiensa tulokset
verrattuina yhdenmukaistettuihin määriin, ja jos näitä
määriä ei ole vielä vahvistettu yhteisön osalta, verrattuina
voimassa oleviin kansallisiin määriin;

(8) Katso alaviite 6.
(9) EYVL L 128, 21.5.1999, s. 48.
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2) tiedot laboratorioidensa laadunvalvontamenetelmistä ja
erityisesti torjunta-ainejäämien määrityksen laadunvalvontamenetelmiä koskevista ohjeista, joita ne eivät ole voineet
soveltaa tai joiden soveltamisessa on ollut vaikeuksia;
3) tiedot määritykset tekevän laboratorion direktiivin 93/
99/ETY 3 artiklan säännösten mukaisesta hyväksymisestä
(mukaan lukien hyväksymistyyppi, hyväksynnän antanut
elin ja hyväksymistodistuksen jäljennös);
4) tiedot pätevyys- ja aluetesteistä, joihin laboratorio on osallistunut.
5 artikla
Lähettävät komissiolle 30 päivään syyskuuta 2001 mennessä
kansallisen ohjelmansa, jolla aiotaan valvoa direktiiveillä 90/
642/ETY ja 86/362/ETY vahvistettuja torjunta-ainejäämien
enimmäistasoja vuonna 2002.
Tämä suositus on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2000.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE I A
Suosituksen 1 artiklassa esitetyt kussakin erityisessä ohjelmassa valvottavat tuote/torjunta-aineyhdistelmät

Analysoitava torjunta-ainejäämä

Vuosi (1)
2001

2002

2003

2004

asefaatti

(a)

(b)

(c)

(d)

benomyyli-ryhmä

(a)

(b)

(c)

(d)

klopyrifossi

(a)

(b)

(c)

(d)

iprodioni

(a)

(b)

(c)

(d)

metamidofossi

(a)

(b)

(c)

(d)

diatsinoni

(a)

(b)

(c)

(d)

metalaksyyli

(a)

(b)

(c)

(d)

metidationi

(a)

(b)

(c)

(d)

tiabendatsoli

(a)

(b)

(c)

(d)

triatsofossi

(a)

(b)

(c)

(d)

klorpyrifossi-metyyli

(a)

(b)

(c)

(d)

deltametriini

(a)

(b)

(c)

(d)

endosulfaani

(a)

(b)

(c)

(d)

imatsaliili

(a)

(b)

(c)

(d)

lamda-syhalotriini

(a)

(b)

(c)

(d)

manebi-ryhmä

(a)

(b)

(c)

(d)

mekarbaami

(a)

(b)

(c)

(d)

permetriini

(a)

(b)

(c)

(d)

pirimifossi-metyyli

(a)

(b)

(c)

(d)

vinklotsoliini

(a)

(b)

(c)

(d)

atsinfossi-metyyli

(a)

(b)

(c)

(d)

kaptaani

(a)

(b)

(c)

(d)

klorotaloniili

(a)

(b)

(c)

(d)

RYHMÄ A

RYHMÄ B

RYHMÄ C

RYHMÄ D

L 11/44

FI

Analysoitava torjunta-ainejäämä

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

16.1.2001

Vuosi (1)
2001

2002

2003

2004

diklofluanidi

(a)

(b)

(c)

(d)

dikofoli

(a)

(b)

(c)

(d)

dimetoaatti

(a)

(b)

(c)

(d)

(b)

(c)

(d)

disulfotoni
folpetti

(a)

(b)

(c)

(d)

malationi

(a)

(b)

(c)

(d)

ometoaatti

(a)

(b)

(c)

(d)

oksidemetoni-metyyli

(b)

(c)

(d)

foraatti

(b)

(c)

(d)

prosymidoni

(a)

(b)

(c)

(d)

propysamidi

(a)

(b)

(c)

(d)

(b)

(c)

(d)

(b)

(c)

(d)

aldikarbi

(b)

(c)

(d)

bromopropylaatti

(b)

(c)

(d)

sypermetriini

(b)

(c)

(d)

metiokarbi

(b)

(c)

(d)

metomyyli

(b)

(c)

(d)

monokrotofossi

(b)

(c)

(d)

parationi

(b)

(c)

(d)

tolyylifluanidi

(b)

(c)

(d)

tiometoni
atsoksistrobiini

(a)

RYHMÄ E

(1)
(a)
(b)
(c)
(d)

Ohjeellinen vuosille 2002, 2003 ja 2004; riippuu näille vuosille suositeltavista ohjelmista.
Omenat, tomaatit, salaatti, mansikat, viinirypäleet.
Päärynät, banaanit, pavut (tuoreet tai jäädytetyt), perunat, porkkanat, appelsiinit, mandariinit, persikat/nektariinit, pinaatti.
Kukkakaali, paprika, vehnä, meloni, riisi, kurkku, keräkaali, herneet (jäädytetyt tai tuoreet, määritys ilman palkoja).
Omenat, kaura, tomaatit, salaatti, viinirypäleet, mansikat, purjo, sipulit, appelsiinimehu, omenamehu, ruis, munakoiso.
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LIITE I B
Kunkin jäsenvaltion vuosittainen näytemäärä kunkin tuotteen osalta vuoden 2001 yhteensovitetussa yhteisön
valvontaohjelmassa
B

DK

D

EL

E

F

IRL

I

L

NL

A

P

FIN

S

UK

Yht.

12

12

93

12

45

66

12

65

12

17

12

12

12

12

66

460

LIITE II
Vuosia 1996—2004 koskeva yhteensovitettu valvontaohjelma arvioitavan saantiajan ja soveltamisalan kannalta

Vuosi

Valvotut tuoteryhmät

Arvioitava saantiaika

Saadut torjunta-aineet

1996

z

A

1997

y

A, B

1998

x

A, B, C

1999

w

A, B, C

2000

v

A, B, C

2001

z

A, B, C, D

1996/2000

A

2002

y+x

A, B, C, D, E

1997/2001

A, B

2003

w+v

A, B, C, D, E

1999/2002

A, B, C

2004

z+u

A, B, C, D, E

2001/2003

A, B, C, D

2002/2004

A, B, C, D, E

2005
z
y
x
w
v
u

Valvotut torjunta-aineryhmät
(liite I A)

Omena, mansikka, viinirypäle, tomaatti, salaatti.
Mandariini, päärynä, banaani, papu, peruna.
Appelsiini, persikka, porkkana, pinaatti.
Kukkakaali, pippuri, vehnä, meloni.
Riisi, kurkku, keräkaali, herne.
Sipuli, purjo, appelsiinimehu, omenamehu, ruis.
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 20 päivänä syyskuuta 2000,
Espanjan Torrelavegassa (Cantabria) sijaitsevalle SNIACE SA:lle myöntämää valtiontukea koskevan
komission päätöksen 1999/395/EY muuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2741)
(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/43/EY)
B Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen Espanjan
Tubacexille myöntämää valtiontukea koskevassa
asiassa C-342/96, Espanja vastaan komissio, 29
päivänä huhtikuuta 1999 antama tuomio (4)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

(4)

Tuomioistuin antoi 29 päivänä huhtikuuta 1999
tuomion Espanjan Tubacexille myöntämää valtiontukea
koskevassa asiassa C-342/96, Espanja vastaan komissio
(jäljempänä ’tubacex-tuomio’). Tuomioistuin kumosi
komission päätöksen 97/21/EHTY, EY (5), jossa Tubacexin ja sosiaaliturvaviraston väliset velkajärjestelysopimukset sekä Tubacexin ja palkkatakuurahaston väliset
takaisinmaksusopimukset oli todettu Tubacexille myönnetyksi yhteismarkkinoille soveltumattomaksi tueksi siltä
osin kuin niihin sovellettu korkokanta oli markkinakorkoja alhaisempi.

(5)

Tuomioistuin totesi tuomiossaan, että Fogasa ei myönnä
lainoja konkurssi- ja kriisiyrityksille, vaan se täyttää
kaikki työntekijöiden oikeutetut vaatimukset varoilla,
jotka se maksaa ja perii yrityksiltä myöhemmin takaisin.
Lisäksi Fogasa voi tehdä maksamiensa määrien takaisinperinnän helpottamiseksi maksusopimuksia, joissa
voidaan sopia maksunlykkäyksistä tai maksun jakamisesta eriin.

(6)

Vastaavasti sosiaaliturvalaitos voi myöntää maksamattomia sosiaalivakuutusmaksuja koskevia maksunlykkäyksiä tai jakaa maksut eriin.

(7)

Tuomioistuin totesi, että näissä takaisinmaksu- ja velkajärjestelysopimuksissa valtio ei ole toiminut julkisen
sektorin sijoittajana, jonka toimintaa olisi verrattava
sellaisen yksityisen sijoittajan toimintaan, joka sijoittaa
pääomaansa saadakseen sille tuottoa, vaan sen on
katsottava toimineen julkisen sektorin velkojana, joka
pyrkii samoin kuin yksityinen velkoja vastaavassa tilanteessa perimään takaisin saatavansa.

(8)

Tällaisista veloista on maksettava yleensä korkoja, joilla
pyritään korvaamaan velkojalle siitä aiheutunut vahinko,
että velallinen on täyttänyt myöhässä velvoitteensa velan
maksamiseen, eli kyseiset korot ovat viivästyskorkoja.
Siinä tapauksessa, että julkisen sektorin velkojan käyttämä viivästyskorkokanta on alhaisempi kuin yksityisten
velkojien käyttämä korkokanta, olisi sovellettava
viimeksi mainittua korkokantaa.

(9)

Edellä esitettyjen toteamusten nojalla tuomioistuin
kumosi päätöksen 97/21/EHTY, EY siltä osin kuin siinä
todetaan, että toimenpiteet ovat ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen kanssa.

on mainitun artiklan mukaisesti pyytänyt asianomaisia esittämään huomautuksensa (1),
sekä katsoo seuraavaa:

I TAUSTAA

A Komission päätös 1999/395/EY (2)
(1)

(2)

(3)

Komission päätöksessä (3) aloittaa eräitä Sociedad
Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa Española SA:n (jäljempänä ’SNIACE’) hyväksi toteutettuja
toimenpiteitä koskeva EY:n perustamissopimuksen 88
artiklan 2 kohdan mukainen menettely epäiltiin, olivatko
muiden muassa SNIACEn ja palkkatakuurahasto Fogasan
väliset takaisinmaksusopimukset sekä SNIACEn ja
sosiaaliturvaviraston väliset velkajärjestelysopimukset
EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua yhteismarkkinoille soveltuvaa valtiontukea.
Päätöksessä 1999/395/EY komissio totesi, että SNIACEn
velkojen edellä mainittuihin velkajärjestelysopimuksiin
perustuva kohtelu ei vastannut vallitsevia markkinaolosuhteita siltä osin kuin niihin sovellettiin markkinakorkoja alhaisempaa korkokantaa. Näin ollen päätöksessä
todettiin edellä mainittujen sopimusten olevan yhteismarkkinoille soveltumattomia.
Espanja nosti päätöstä 1999/395/EY koskevan kanteen,
joka saapui tuomioistuimen kirjaamoon 24 päivänä
joulukuuta 1998 (asia C-479/98). Myös tuensaaja
SNIACE nosti päätöstä koskevan kanteen, joka saapui
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon
24 päivänä elokuuta 1999 (asia T-190/99). Molempien
asioiden käsittely on kesken.

(1) EYVL C 110, 15.4.2000, s. 33.
(2) EYVL L 149, 16.6.1999, s. 40.
(3) EYVL C 49, 14.2.1998, s. 2.

(4) Kok. 1999, s. I-2459.
(5) EYVL L 8, 11.1.1997, s. 14.

16.1.2001

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI
II MENETTELY

(10)

Tutkittuaan uudelleen päätöksensä 1999/395/EY ottaen
huomioon Tubacex-tuomion komissio päätti aloittaa
EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan
mukaisen menettelyn. Asia kirjattiin numerolla
C5/2000.

(11)

Komissio ilmoitti päätöksestään Espanjan hallitukselle
16 päivänä helmikuuta 2000 päivätyllä kirjeellä
(SG(2000) D/101521).

(12)

Komission päätös menettelyn aloittamisesta on julkaistu
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (6). Komissio on
kehottanuat asianomaisia osapuolia esittämään huomautuksensa toimenpiteiden uudesta tutkinnasta, jossa
otetaan huomioon Tubacex-tuomio, sekä komission
päätöksen 1999/395/EY mahdollisesta osittaisesta
kumoamisesta.

III ASIANOMAISTEN HUOMAUTUKSET

L 11/47

(17)

Lisäksi Espanjan hallitus muistuttaa, että yksityinen
velkoja voi sopia velallisen kanssa vapaasti korkokannasta, mutta sosiaaliturvaviranomaisia sitoo yleistä
sosiaaliturvaa koskevan lain (7) 20 artikla, jossa säädetään, että velkajärjestelysopimuksissa on sovellettava
lakisääteistä korkokantaa.

(18)

Komissio totesi menettelyn aloittamista koskevassa
päätöksessä, että yksityisten velkojien lokakuussa 1996
tekemän sopimuksen sekä sosiaaliturvaviraston ja
SNIACEn välisen velkajärjestelysopimuksen ehtojen
vertailu ei mahdollisesti ole ”yksityinen luotonantaja”
-testin oikeaa soveltamista sellaisena kuin yhteisöjen
tuomioistuin on sen määritellyt. Tästä Espanjan viranomaiset toteavat, ettei julkisten velkojien tilanne voi olla
yksityisten velkojien tilanteen kaltainen julkishallinnolle
lain mukaan kuuluvien sitoumusten vuoksi. Ne
kuitenkin korostavat, että erilaisesta tilanteesta huolimatta sosiaaliturvaviraston ja SNIACEn sekä Fogasan ja
SNIACEn väliset sopimukset olivat yksityisten velkojien
sopimusta tiukemmat.

(19)

Lopuksi Espanjan viranomaiset toistivat mielipiteet, jotka
ne olivat esittäneet menettelyssä, jonka päätteeksi päätös
1999/395/EY tehtiin.

Asianomaisilta ei saatu huomautuksia.

IV ESPANJAN HUOMAUTUKSET
V ARVIOINTI
(13)

(14)

(15)

(16)

Espanjan hallitus vastasi 19 päivänä huhtikuuta 2000
vastaanotetuksi kirjatulla kirjeellä A/33374 komission
kirjeeseen, jolla menettely oli aloitettu. Kirjeen
pääkohdat olivat seuraavat:
Espanjan viranomaiset ovat eri mieltä komission päätöksestä aloittaa muodollinen tutkintamenettely, sillä niiden
mielestä tutkintamenettely ei ollut tarpeen päätöksen
1999/395/EY mahdollisen osittaisen kumoamisen
toteuttamiseksi.
SNIACEn ja sosiaaliturvaviraston välisten velkajärjestelysopimusten osalta Espanjan viranomaiset eivät ole yhtä
mieltä komission kanssa siitä, että olisi todennäköistä,
että tuomioistuinten ulkopuolella käsiteltävissä sopimuksissa, jotka koskevat jo muodostuneiden velkojen uudelleenjärjestelyä tai jotka vaikuttavat kyseisellä tavalla,
velkojan olisi loogista pyrkiä saamaan velalliselta
maksujen
viivästymisestä
laillista
korkotasoa
korkeampaa viivästyskorkoa korvauksena siitä, ettei se
peri saataviaan oikeusteitse. Ne väittävät sitä vastoin, että
usein sovitaan lakisääteistä korkokantaa alhaisemmasta
korosta yrityksen taloudellisen tilanteen sekä oikeudellisiin menettelyihin liittyvien kustannusten, viivästysten ja
epävarmuustekijöiden vuoksi.
Tässä yhteidessä Espanjan viranomaiset toistivat väitteensä, jonka mukaan myönnettäessä velan perinnässä
maksunlykkäyksiä, joihin sovelletaan lakisääteistä korkokantaa,
turvataan
sosiaaliturvajärjestelmän
edut
paremmin kuin millään muulla toimintamuodolla, johon
yksityinen velkoja olisi voinut turvautua.

(6) Katso alaviite 1.

(20)

Komission on arvioitava, onko mikään päätöksen 1999/
395/EY 1 artiklassa mainituista ja yhteismarkkinoille
soveltumattomaksi todetuista kohdista EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Mikäli tällaista valtiontukea todetaan myönnetyn,
komission on tutkittava, soveltuuko se yhteismarkkinoille.

(21)

Tubacex-tuomion tosiasiallinen ja oikeudellinen tilanne
on samankaltainen kuin päätöstä 1999/395/EY koskevassa asiassa C-479/98, jonka Espanja on vienyt yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja asiassa T-190/99,
jonka SNIACE on vienyt ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Komissio katsoo, että
yhteisöjen tuomioistuimen kyseisessä tuomiossa esittämät perusteet pätevät yhtälailla SNIACEn ja Fogasan
sekä SNIACEn ja sosiaaliturvaviraston välisiin sopimuksiin, joiden katsottiin sisältävän valtiontukea päätöksessä
1999/395/EY.

(22)

Ensinnäkin on todettava, että SNIACElla oli lakisääteinen
velvollisuus maksaa takaisin Fogasan jo maksamat palkat
ja maksaa sosiaaliturvamaksuvelkansa. Näin ollen kyseisillä sopimuksilla ei syntynyt SNIACElle uutta velkaa
viranomaisia kohtaan. Valtio ei siis ole toiminut Fogasan
kanssa tehdyissä takaisinmaksusopimuksissa ja sosiaaliturvaviraston kanssa tehdyissä velkajärjestelysopimuksissa julkisen sektorin sijoittajana, jonka toimintaa olisi
verrattava sellaisen yksityisen sijoittajan toimintaan, joka
sijoittaa pääomaansa saadakseen sille tuottoa, vaan sen

(7) Espanjan virallinen lehti 154, 20.6.1994, s. 20658.

L 11/48

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

on katsottava toimineen julkisen sektorin velkojana, joka
pyrkii, samoin kuin yksityinen velkoja vastaavassa tilanteessa, perimään takaisin saatavansa. Näin ollen väitettyä
valtiontukea arvioidessaan komission on verrattava
julkisen sektorin velkojan käyttämää viivästyskorkokantaa samanlaisissa oloissa toimivien yksityisten velkojien käyttämään viivästyskorkokantaan.

(23)

Yksityisten velkojien, jotka pyrkivät perimään saataviaan,
yhteisen käyttäytymisen määrittely voi kuitenkin osoittautua ongelmalliseksi velallisten ja velkojien erilaisten
tilanteiden vuoksi. Näin ollen komission on arvioitava
yksityisen velkojan toimintaa tapauskohtaisesti.

(24)

Espanjalaiset tuomioistuimet määräsivät maaliskuussa
1993 SNIACEn asiassa maksut keskeytettäviksi yrityksen
vuonna 1992 tekemän hakemuksen johdosta. Julkiset
velkojat käyttivät pidättäytymisoikeuttaan (8) eivätkä allekirjoittaneet lokakuussa 1996 osana maksumenettelyn
lykkäystä tehtyä velkojien sopimusta. Kuten komissio
totesi menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä (9),
julkiset velkojat turvasivat saatavansa kokonaisuudessaan
käyttämällä pidättäytymisoikeuttaan.

(25)

(26)

toteutetaan (”valor legal”). Näin ollen yksityinen velkoja
voi odottaa saavansa enintään lakisääteisen koron periessään saataviaan oikeusteitse.
(28)

Yksityinen velkoja ei siis olisi voinut saada velalliselta
lakisääteistä korkokantaa korkeampaa korkoa saatavilleen korvauksena siitä, ettei se perinyt velkaa oikeusteitse.

(29)

Lopuksi on korostettava SNIACEn erityistilannetta sen
tehdessä velkajärjestelysopimukset Fogasan ja sosiaaliturvaviraston kanssa. Yritys oli kärsinyt vakavista rahoitusvaikeuksista, joiden vuoksi se keskeytti kaiken velanmaksun ja joiden vuoksi yrityksen elinkelpoisuus oli
epävarmaa. Kuten komissio totesi päätöksessään 1999/
395/EY, sosiaaliturvavirasto on maksimoinut mahdollisuutensa saada takaisin osa velasta, koska se ei ole
ryhtynyt ulosmittaamaan saataviaan, mikä olisi mahdollisesti johtanut yrityksen asettamiseen selvitystilaan.

(30)

Edellä esitetyn nojalla komissio myöntää, että tekemällä
velkajärjestelyjä ja soveltamalla lakisääteistä korkokantaa
SNIACEn velkoihin Espanja pyrki tässä erityistapauksessa maksimoimaan saataviensa takaisinperinnän kärsimättä tappioita. Näin ollen Espanja on toiminut samoin
kuin sellainen hypoteettinen yksityinen velkoja olisi
toiminut, joka olisi ollut SNIACEn kanssa vastaavassa
tilanteessa.

Fogasan ja SNIACEn sekä sosiaaliturvaviraston ja
SNIACEn välisillä erillisillä sopimuksilla ei SNIACElle
myönnetty parempaa kohtelua kuin yksityisten velkojien
sopimuksella.

Yksityisten velkojien tilanne ei kuitenkaan ollut julkisten
velkojien kaltainen, koska näiden asema ja vakuudet
olivat erilaiset; lisäksi ne saattoivat käyttää pidättäytymisoikeuttaan. Näin ollen komissio katsoo, että tällainen
vertaileva lähestymistapa ei ole tässä tapauksessa oikea
tapa soveltaa ”yksityinen luotonantaja” -testiä sellaisena
kuin yhteisöjen tuomioistuin on sen määritellyt.
Tuomioistuin on korostanut 29 päivänä kesäkuuta 1999
DMT:n asiassa (C-256/97) antamassaan tuomiossa (10),
että kyseisessä testissä tarkasteltavana olevan julkisen
velkojan käyttäytymistä on verrattava mahdollisimman
samankaltaisissa oloissa toimivan hypoteettisen yksityisen velkojan käyttäytymiseen.

16.1.2001

PÄÄTELMÄT
(31)

Edellä mainituista syistä päätöksessä 1999/395/EY
yhteismarkkinoille soveltumattomaksi katsotun tuen
uudelleenarvioinnin seurauksensa todetaan, että Fogasan
ja SNIACEn väliset takaisinmaksusopimukset sekä
sosiaaliturvaviraston ja SNIACEn väliset velkajärjestelysopimukset eivät ole valtiontukea.

(32)

Näin ollen komissio katsoo, että päätöstä 1999/395/EY
on aiheellista muuttaa,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
(27)

Komissio toteaa, että Espanjan siviilioikeuden 1108
pykälässä säädetään, että vahingonkorvaustapauksissa
sovelletaan lakisääteistä korkokantaa silloin, kun velallisen takaisinmaksu viivästyy ja kun erillistä korkokantaa
ei ole määritelty. Lisäksi Espanjan kauppaoikeuden 312
pykälässä säädetään, etä kun laina on maksettu rahana ja
kun osapuolten välillä ei ole tehty erillissopimusta, velallinen on velvoitettu maksamaan velan takaisin sen
hetken laillisen arvon mukaan, jolloin takaisinmaksu

(8) Espanjan lainsäädännön mukaan sosiaaliturvaviraston kaltaisilla
julkisoikeudellisilla laitoksilla on oikeus pidättäytyä allekirjoittamasta
velkojien sopimusta.
9) Katso alaviite 3.
(
10
( ) Kok. 1999, s. I-3913.

1 artikla
Päätöstä 1999/395/EY muutetaan seuraavasti:
1) Päätöksen 1999/395/EY 1 artiklan ensimmäinen kohta
korvataan seuraavalla:
”Seuraavassa mainitut toimenpiteet, jotka Espanja on toteuttanut Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de
Celulosa Española SA:n (jäljempänä ’SNIACE’) hyväksi, eivät
ole valtiontukea:
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a) SNIACEn ja sosiaaliturvaviraston 8 päivänä maaliskuuta
1996 tekemä sopimus (sellaisena kuin se on muutettuna
7 päivänä toukokuuta 1996 tehdyllä sopimuksella),
joka koskee 2 903 381 848 Espanjan pesetan
(17 449 676,34 euron) velkapääoman uudelleenjärjestelyä ja jota muutettiin uudelleen 30 päivänä syyskuuta
1997 tehdyllä sopimuksella, joka koskee 3 510 387 323
Espanjan pesetan (21 097 852,72 euron) velkapääoman
uudelleenjärjestelyä;
b) SNIACEn ja palkkatakuurahasto Fogasan 5 päivänä
marraskuuta 1993 ja 31 päivänä lokakuuta 1995
tekemät sopimukset, jotka koskevat 1 362 708 700
Espanjan pesetan (8 190 044,23 euron) ja 339 459 878
Espanjan pesetan (2 040 194,96 euron) määriä.”
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2) Kumotaan 2 artikla.
2 artikla
Tämä päätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2000.
Komission puolesta
Mario MONTI

Komission jäsen
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16.1.2001

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 28 päivänä joulukuuta 2000,
kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta
2000 sovellettavista korjauskertoimista
(2001/44/EY, EHTY, Euratom)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat
henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä
koskevat palvelussuhteen ehdot, jotka on vahvistettu asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) ja viimeksi
muutettu asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 2700/1999 (2),
ja erityisesti sen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvoston asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 1967/
2000 (3) on vahvistettu henkilöstösääntöjen liitteessä X
olevan 13 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti 1
päivästä tammikuuta 2000 kolmansiin maihin osoitetuille virkamiehille heidän asemamaansa valuuttana
maksettaviin palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet.

(2)

Viime kuukausien aikana komissio on tehnyt useita
mukautuksia kyseisiin korjauskertoimiin (4) henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan
mukaisesti.

(3)

Olisi mukautettava 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä
maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta 2000 tiettyjä kyseisistä
korjauskertoimista, koska, ottaen huomioon komission
käytössä olevat tilastotiedot, joidenkin kolmansien
maiden elinkustannuksissa tapahtunut muutos, joka on

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

56, 4.3.1968, s. 1.
327, 21.12.1999, s. 1.
235, 19.9.2000, s. 1.
233, 15.9.2000, s. 47.

määritetty korjauskertoimen ja asianomaisen valuuttakurssin mukaisesti, on osoittautunut olevan suurempi
kuin viisi prosenttia edelliseen vahvistukseen tai mukauttamiseen verrattuna,
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla
Kolmansiin maihin osoitetuille virkamiehille kyseisen asemamaan valuuttana maksettaviin palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet vahvistetaan 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä
maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1
päivästä kesäkuuta 2000 alkaen liitteen mukaisesti.
Näiden palkkojen maksamisessa käytettävät vaihtokurssit ovat
samat kuin Euroopan yhteisöjen yleistä talousarviota toteutettaessa sovellettavat vaihtokurssit sen kuukauden osalta, joka
edeltää ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua päivämäärää.
Tehty Brysselissä 28 päivänä joulukuuta 2000.
Komission puolesta
Michaele SCHREYER

Komission jäsen
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LIITE

Asemamaa

Korjauskerroin
helmikuu 2000

Bulgaria

68,9

Georgia

93,9

Guyana

63,1

Keski-Afrikan tasavalta

109,4

Libanon

99,6

Mali

85,1

Päiväntasaajan Guinea

86,6

Romania

51,0

Salomonsaaret

87,6

São Tomé ja Príncipe

80,1

Slovenia

77,1

Sudan

37,0

Swazimaa

49,6

Syyria

97,6

Tonga

84,5

Ukraina

118,0

Asemamaa

Korjauskerroin
maaliskuu 2000

Angola

76,8

Kap Verden tasavalta

81,3

Mosambik

99,0

Turkki

93,4

Zimbabwe

43,1

Asemamaa

Korjauskerroin
huhtikuu 2000

Burkina Faso

75,0

Meksiko

81,3

Tšad

95,6

Venezuela

122,4
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Asemamaa

Korjauskerroin
toukokuu 2000

Angola

86,0

Costa Rica

96,1

Haiti

89,2

Jugoslavian liittotasavalta

61,1

Madagaskar

56,2

Malawi

31,1

Romania

54,2

Surinam

80,1

Turkki

96,8

Zimbabwe

48,6

Asemamaa

Korjauskerroin
kesäkuu 2000

Guinea

92,1

Kolumbia

81,2

Nicaragua

99,8
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