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(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1207/2001,
annettu 11 päivänä kesäkuuta 2001,
Euroopan yhteisön ja tiettyjen maiden välistä etuuskohteluun oikeutettua kauppaa koskevissa
säännöksissä vahvistetusta menettelystä EUR.1-tavaratodistusten antamisen, kauppalaskuilmoitusten ja EUR.2-lomakkeiden laatimisen ja tiettyjen valtuutetun viejän lupien antamisen helpottamiseksi sekä asetuksen (ETY) N:o 3351/83 kumoamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Soveltamisala
Tämän asetuksen säännösten tavoitteena on helpottaa:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Euroopan talousyhteisön ja tiettyjen maiden välistä etuuskohteluun oikeutettua kauppaa koskevissa säännöksissä
vahvistetusta menettelystä EUR.1-tavaratodistusten antamisen ja EUR.2-lomakkeiden laatimisen helpottamiseksi
14 päivänä marraskuuta 1983 annetussa neuvoston
asetuksessa (ETY) N:o 3351/83 (1) säädetään yhteisöstä
tiettyihin sen ulkopuolisiin maihin suuntautuvaa vientiä
koskevien etuuskohtelualkuperäsääntöjen asianmukaisesta
soveltamisesta.
Tullialalla on tapahtunut monia muutoksia asetuksen
(ETY) N:o 3351/83 antamisen jälkeen.
Yhtenäismarkkinoilla on havaittu, että yritykset, jotka
vievät tavaroita sellaisesta yhdestä tai useammasta jäsenvaltiosta, johon ne eivät ole sijoittautuneet, ja jotka haluavat käyttää yksinkertaistettuja menettelyjä alkuperäselvityksen antamiseksi, joutuvat joskus hakemaan erillistä lupaa kunkin viejäjäsenvaltion osalta. Olisi toivottavaa, että tilannetta yksinkertaistettaisiin varmistaen
kuitenkin samalla etuuskohtelujärjestelyjen asianmukainen toiminta.
Alkuperäselvitysten antamisesta tai tarkastamisesta
vastaavien viranomaisten on voitava täyttää etuuskohtelusopimuksista johtuvat yhteisön sitoumukset asetetuissa
määräajoissa.
Selvyyden vuoksi asetus (ETY) N:o 3351/83 olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella,

(1) EYVL L 339, 5.12.1983, s. 19.

a) jäsenvaltioiden viranomaisten EUR.1-tavaratodistusten antamista sekä yhteisön viejien kauppalaskuilmoitusten tai
EUR.2-lomakkeiden laatimista;
b) useissa jäsenvaltioissa voimassa olevien valtuutetun viejän
lupien antamista;
c) jäsenvaltioiden välisen hallinnollisen yhteistyön menetelmien toimintaa.
2 artikla
Hankkijan ilmoitukset ja niiden käyttö
1.
Hankkijan on annettava ilmoituksella tietoja tuotteiden
asemasta yhteisön etuuskohtelualkuperäsääntöjen suhteen.
2.
Viejien on käytettävä hankkijan ilmoituksia todisteina
erityisesti EUR.1-tavaratodistusten antamista koskevien hakemusten
tueksi
taikka
kauppalaskuilmoitusten
tai
EUR.2-lomakkeiden laatimisen perustana.
3 artikla
Hankkijan ilmoitusten tekeminen
Jäljempänä 4 artiklassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta
hankkijan on laadittava jokaisen tavaralähetyksen osalta erillinen ilmoitus.
Hankkijan on sisällytettävä kyseinen ilmoitus joko lähetykseen
liittyvään kauppalaskuun tai lähetysluetteloon tai lähetykseen
liittyvään muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jossa tavarat kuvataan riittävän yksityiskohtaisesti, jotta ne voidaan tunnistaa.
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Hankkija voi tehdä ilmoituksen milloin tahansa, myös tavaroiden toimittamisen jälkeen.

tamisesta ja ilmoitettava, onko hankkijan antama ilmoitus
oikea.

4 artikla

4.
Laadittu todistus on annettava hankkijalle toimitettavaksi
viejälle, joka toimittaa sen edelleen asianomaiselle tulliviranomaiselle.

Hankkijan pitkäaikaisilmoitukset
7 artikla

1.
Kun hankkija toimittaa tietylle asiakkaalle säännöllisesti
tavaroita, joiden aseman etuuskohtelualkuperäsääntöjen
suhteen oletetaan pysyvän samana pitkähkön ajan, hän voi
esittää yhden ainoan ilmoituksen näiden tavaroiden
myöhempiä lähetyksiä varten, jäljempänä ’hankkijan pitkäaikaisilmoitus’. Hankkijan pitkäaikaisilmoitus voidaan antaa enintään yhdeksi vuodeksi ilmoituksen antamispäivästä.

1.
Hankkijan, joka laatii hankkijan ilmoituksen, on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan kaikki asiakirjat, joilla
ilmoituksessa annetut tiedot todistetaan oikeiksi.

2.
Hankkijan pitkäaikaisilmoitus voidaan antaa taannehtivin
vaikutuksin. Tällöin sen voimassaoloaika ei saa olla pidempi
kuin yksi vuosi sen voimaantulopäivästä.

2.
Tulliviranomaisen, jolle INF 4 -tiedotustodistuksen antamista koskeva hakemus on esitetty, on säilytettävä hakemuslomake vähintään kolmen vuoden ajan.

3.
Hankkijan on ilmoitettava ostajalle välittömästi, kun
hankkijan pitkäaikaisilmoitus ei enää ole voimassa toimitettujen tavaroiden osalta.

8 artikla

5 artikla
Hankkijan ilmoitusten muoto ja laatiminen
1.
Hankkijan ilmoitus etuuskohteluun oikeuttavan alkuperäaseman saaneista tuotteista on laadittava liitteessä I esitetyssä
muodossa ja pitkäaikaisilmoitus liitteessä II esitetyssä
muodossa.
2.
Hankkijan ilmoitus tuotteista, joille on suoritettu yhteisössä valmistus tai käsittely, joka ei ole antanut niille etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperäasemaa, on laadittava liitteessä III
esitetyssä muodossa ja pitkäaikaisilmoitus liitteessä IV esitetyssä
muodossa.

Ilmoitusten ja asiaa koskevien asiakirjojen säilyttäminen

Valtuutetun viejän lupa
1.
Viejä, joka säännöllisesti vie tavaroita jostakin muusta
jäsenvaltiosta kuin siitä, johon hän on sijoittautunut, voi saada
valtuutetun viejän aseman tätä vientiä varten.
Tätä varten hänen on esitettävä hakemus sen jäsenvaltion
toimivaltaisille viranomaisille, johon hän on sijoittautunut ja
jossa hän säilyttää alkuperän todistavat asiakirjat.
2.
Kun 1 kohdassa tarkoitetut viranomaiset ovat vakuuttuneita siitä, että asianomaisten sopimusten alkuperäpöytäkirjoissa tai yksipuolisia etuuskohtelujärjestelyjä koskevassa
yhteisön lainsäädännössä asetetut edellytykset ovat täyttyneet,
ja antavat luvan, niiden on ilmoitettava asiasta asianomaisten
jäsenvaltioiden tullihallinnoille.

3.
Hankkijan ilmoituksessa on oltava hankkijan käsin
kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus ja se voidaan laatia
valmiille lomakkeelle. Kun kauppalasku ja hankkijan ilmoitus
laaditaan tietokoneella, ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse allekirjoittaa käsin, jos hankkija antaa asiakkaalle kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa jokaisesta hankkijan ilmoituksesta,
josta hänet voidaan tunnistaa, täyden vastuun, niin kuin hän
olisi käsin allekirjoittanut sen.

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten on avustettava toisiaan hankkijan ilmoituksissa annettujen tietojen oikeellisuuden tarkastamisessa ja sen varmistamisessa, että valtuutetun viejän lupien
järjestelmä toimii asianmukaisesti.

6 artikla

10 artikla

INF 4 -tiedotustodistukset

Hankkijan ilmoitusten tarkastaminen

1.
Tarkistaakseen hankkijan ilmoituksen oikeellisuuden tai
aitouden tulliviranomaiset voivat pyytää viejää hankkimaan
hankkijalta INF 4 -tiedotustodistuksen käyttämällä liitteessä V
esitettyä lomaketta.

1.
Jos viejä ei pysty esittämään INF 4 -tiedotustodistusta
neljän kuukauden kuluessa siitä, kun tulliviranomaiset esittävät
pyynnön, viejäjäsenvaltion tulliviranomaiset voivat pyytää
suoraan sen jäsenvaltion viranomaisia, johon hankkija on sijoittautunut, vahvistamaan kyseisten tuotteiden aseman etuuskohtelualkuperäsääntöjen suhteen.

2.
INF 4 -tiedotustodistuksen antavat sen jäsenvaltion tulliviranomaiset, johon hankkija on sijoittautunut. Kyseisillä viranomaisilla on oikeus vaatia todisteita sekä tarkastaa hankkijan
tilejä tai tehdä muita tarpeellisina pitämiään tarkastuksia.
3.
Tulliviranomaisten on annettava INF 4 -tiedotustodistus
kolmen kuukauden kuluessa hankkijan hakemuksen vastaanot-

9 artikla
Keskinäinen hallinnollinen avunanto

2.
Sovellettaessa 1 kohdan säännöksiä viejäjäsenvaltion tulliviranomaisten on lähetettävä sen jäsenvaltion tulliviranomaisille, joille pyyntö on esitetty, kaikki käytettävissään olevat
tiedot ja esitettävä sisältöä tai muotoa koskevat perusteet pyyntönsä esittämiselle.
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Viranomaisten on pyyntönsä tueksi toimitettava kaikki
saamansa asiakirjat tai tiedot, joiden perusteella voidaan epäillä,
että hankkijan ilmoituksessa olevat tiedot ovat virheelliset.

Siirtymäsäännökset

3.
Tarkastuksen suorittavat sen jäsenvaltion tulliviranomaiset, jossa hankkijan ilmoitus on annettu. Kyseiset viranomaiset voivat vaatia todisteita, tarkastaa tuottajan tilejä tai
tehdä muita aiheellisina pitämiään tarkastuksia.

1.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annetut hankkijan
ilmoitukset, myös hankkijan pitkäaikaisilmoitukset, jäävät
voimaan.

4.
Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan tarkastusta pyytäneille
tulliviranomaisille mahdollisimman pian INF 4 -tiedotustodistuksella.
5.
Jos vastausta ei ole saatu viiden kuukauden kuluessa
tarkastuspyynnön päivämäärästä tai vastauksessa ei ole riittävästi
tietoja tuotteiden tosiasiallisen alkuperän osoittamiseksi, viejämaan tulliviranomaisten on mitätöitävä EUR.1-tavaratodistukset,
kauppalaskuilmoitukset tai EUR.2-lomakkeet, jotka on annettu
tai laadittu kyseisten asiakirjojen perusteella.

12 artikla

2.
Asetuksessa (ETY) N:o 3351/83 olevien mallien
mukaisten hankkijan ilmoitusten antamista voidaan jatkaa
kahdentoista kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.
3.
Asetuksen (ETY) N:o 3351/83 liitteessä V olevan mallin
mukaisten INF 4 -tiedotustodistusten käyttöä voidaan jatkaa
kahdentoista kuukauden ajan tämän asetuksen voimaantulosta.
13 artikla

11 artikla

Voimaantulo

Kumoaminen
Kumotaan asetus (ETY) N:o 3351/83.
Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän
asetukseen.

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 Luxemburgissa 11 päivänä kesäkuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. SAHLIN
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LIITE V
INF 4 -tiedotustodistus ja hakemus INF 4 -tiedotustodistusta varten
1.

PAINATUSOHJEET

1.1 Lomake, jolla INF 4 -tiedotustodistus annetaan, on painettava valkoiselle, hiokkeettomalle kirjoistuspaperille, joka
painaa 40—65 grammaa neliömetriltä.
1.2 Lomakkeen koon on oltava 210 × 297 millimetriä.
1.3 Lomakkeiden painattamisesta vastaavat jäsenvaltiot; lomakkeissa on oltava sarjanumero, josta ne voidaan tunnistaa.
Lomakkeet on painettava yhdellä yhteisön virallisista kielistä.
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Huomautuksia

1.

Todistuksista ei saa pyyhkiä pois merkintöjä eikä niihin saa tehdä uusia merkintöjä vanhojen päälle. Mahdolliset
muutokset on tehtävä viivaamalla yli virheelliset merkinnät ja tarvittaessa lisäämällä halutut merkinnät. Lomakkeen
täyttäneen henkilön on varmennettava näin tehdyt muutokset nimikirjaimillaan, ja antamismaan tai -alueen tulliviranomaisen on vahvistettava ne.

2.

Tavarat on merkittävä todistukseen jättämättä väliin tyhjää tilaa, ja kunkin tavaran eteen on merkittävä järjestysnumero. Välittömästi viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva. Käyttämötön tila on viivattava siten, että siihen
on mahdotonta tehdä myöhemmin lisäyksiä.

3.

Tavarat on kuvattava tavanomaisin kauppanimityksin ja riittävän yksityiskohtaisesti, jotta ne voidaan tunnistaa.

4.

Lomake on täytettävä yhdellä yhteisön virallisista kielistä. Jäsenvaltion tulliviranomaiset, joiden on toimitettava tiedot
tai jotka pyytävät tietoja, voivat pyytää käännöksen niille esitetyissä asiakirjoissa olevista tiedoista yhdellä tai
useammalla kyseisen jäsenvaltion virallisista kielistä.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1208/2001,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

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

(2)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 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.
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 20 päivänä kesäkuuta
2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
999
052
999
052
204
624
999
388
528
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999
052
999
052
064
066
400
616
999

79,3
79,3
81,2
81,2
80,8
50,7
86,4
72,6
68,9
64,3
66,6
84,2
105,7
117,7
83,9
84,2
65,5
75,8
129,6
96,9
93,7
222,2
222,2
330,0
221,3
177,1
273,0
287,5
257,8

0707 00 05
0709 90 70

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

(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 1209/2001,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
naudanliha-alalla julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o
562/2000 poikkeamisesta
sion päätöksessä 2000/764/EY (6), sellaisena kuin se on
muutettuna päätöksellä 2001/8/EY (7), säädetään lisäksi,
että kaikki yli 30 kuukauden ikäiset ihmisravinnoksi
tarkoitetut tavanomaisesti teurastettavat naudat on
tutkittava jollakin komission päätöksen 98/272/EY (8)
liitteessä IV A mainituista pikatesteistä viimeistään 1
päivästä heinäkuuta 2001 alkaen. Tämän vuoksi eläimiä,
joita ei ole tutkittu kyseisellä testeillä, ei voida hyväksyä
julkiseen
interventioon niiden saattamiseksi myöhemmin markkinoille.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 38 artiklan 2
kohdan ja 47 artiklan 8 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

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

Kuluttajien luottamus naudanlihan turvallisuuteen on
vakavasti heikentynyt naudan spongiformiseen enkefalopatiaan (BSE) liittyvien tapahtumien vuoksi. Tämä on
johtanut naudanlihan kulutuksen voimakkaaseen vähenemiseen ja naudanlihan hintojen merkittävään laskuun.
Suu- ja sorkkatautiepidemia on lisäksi monimutkaistanut
tilannetta entisestään. Vaikka tilanne näyttää vähitellen
paranevan, naudanlihamarkkinoilla esiintyy edelleen
häiriöitä ja niiden epävarmuus saattaa jatkua.
Edellä kuvatun markkinatilanteen huomioon ottamiseksi
ja toteutettavien toimenpiteiden tehokkuuden parantamiseksi on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta 15 päivänä maaliskuuta 2000 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 562/2000 (2), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1082/2001 (3), mukaiseen interventioon syytä hyväksyä
uusia tuotteita, sallia ruhojen nykyistä suurempi enimmäispaino niiden eläinten osalta, joita on jouduttu pitämään kauemmin kysynnän vähäisyyden vuoksi, ja tilapäisesti mukauttaa markkinoiden keskihintaan sovellettavan ja enimmäisostohinnan määrittelemisessä käytettävän korotuksen määrää, jotta otettaisiin huomioon
ennen kaikkea tällä alalla tapahtunut kustannusten
lisääntyminen ja tulojen vähentyminen.
Naudanliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 19 päivänä
huhtikuuta 1996 annetussa komission asetuksessa (EY)
N:o 716/96 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1176/2000 (5), vahvistetaan
Yhdistyneessä kuningaskunnassa kasvatettuja yli 30
kuukauden ikäisiä nautaeläimiä koskevat erikoistoimenpiteet. Toimenpiteet koskevat kyseisten eläinten teurastamista ja hävittämistä. Tämän vuoksi ei ole mahdollista
hyväksyä julkiseen interventioon Yhdistyneen kuningaskunnan kuohittuja eläimiä, jotka ylittävät kyseisen
ikärajan. Nautojen testausta naudan spongiformisen
enkefalopatian esiintymisen varalta koskevassa komisEYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 21.
68, 16.3.2000, s. 22.
149, 2.6.2001, s. 19.
99, 20.4.1996, s. 14.
131, 1.6.2000, s. 37.

(4)

Jotta intervention vaikutus olisi toivotun mukainen tässä
vakavassa markkinatilanteessa, olisi myös sallittava
etuneljännesten ostaminen interventioon määrittelemällä
näiden tuotteiden hinta ruhohinnasta johtamalla sekä
vahvistettava eräät etuneljännesten haltuunottoa
koskevat säännöt.

(5)

Jotta voitaisiin vastata lisähäiriöihin, joita markkinoille
aiheuttavat sinne tuotavat huomattavat määrät yhteisöstä peräisin olevia lihotettavia nuoria urospuolisia
nautoja, joita pidetään alkuperätiloilla kysynnän puutteen vuoksi ja joille ei ole kyseisillä tiloilla enää rehua,
on syytä toteuttaa tarvittavat, asetuksen (EY) N:o 1254/
1999 38 artiklan mukaiset tukitoimenpiteet ja sallia
tässä tarkoituksessa tällaisista eläimistä saatavien ruhojen
osto interventioon. Lisäksi olisi rajoitettava sellaisten
ruhojen painoa, jotka voidaan hyväksyä kyseiseen järjestelmään, jotta interventioon ei toimitettaisi markkinoille
lähes valmiita eläimiä. Koska naudanliha-alan yhteisestä
markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmän soveltamisen osalta 28 päivänä lokakuuta
1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2342/
1999 (9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 192/2001 (10), liitteessä I lueteltuihin
nautakarjarotuihin kuuluvia eläimiä ei pidetä lihakarjarotuun kuuluvina eläiminä, ne on syytä sulkea tällaisen
tukitoimenpiteen soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi
kaksinkertaisen tuen myöntämisen estämiseksi on syytä
ottaa käyttöön mekanismi, jossa ostohinnan kokonaismaksun edellytyksenä on, että tuottaja ei ole hakenut
kyseisestä eläimestä asetuksen (EY) N:o 1254/1999 4
artiklassa tarkoitetun kaltaista erityispalkkiota. On myös
tarpeen säätää asetuksessa (EY) N:o 1254/1999 vahvistettuun tavanomaiseen interventiojärjestelmään tehtävistä täydennyksistä tai uusista poikkeuksista.

(6) EYVL L 305, 6.12.2000, s. 35.
(7) EYVL L 2, 5.1.2001, s. 28.
(8) EYVL L 122, 24.4.1998, s. 59.
(9) EYVL L 281, 4.11.1999, s. 30.
(10) EYVL L 29, 31.1.2001, s. 27.
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(6)

Asetuksen (EY) N:o 562/2000 säännöksistä olisi näin
ollen poikettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 562/2000 4
artiklan 1 kohdassa säädetään, lisätuotteet, joita voidaan ostaa
interventioon, ovat seuraavat:
— laatuluokka A, luokka O2 ja luokka O3,
— Irlanti: laatuluokka C, luokka O4,
— Yhdistynyt kuningaskunta — Pohjois-Irlanti: laatuluokka C,
luokka O4.
2.
Poiketen siitä tai sen lisäksi, mitä asetuksen (EY) N:o
562/2000 4 artiklan 2 kohdassa säädetään
a) interventioon ei voida ostaa seuraavia tuotteita:
i) Yhdistyneessä kuningaskunnassa kasvatetuista, yli 30
kuukauden ikäisistä kuohituista eläimistä saadut ruhot ja
puoliruhot;
ii) muissa jäsenvaltioissa yli 30 kuukauden ikäisistä kuohituista eläimistä saadut ruhot ja puoliruhot, jos kyseisille
eläimille ei ole tehty jotain päätöksen 98/272/EY liitteessä IV A mainituista pikatesteistä;
b) asetuksen (EY) N:o 562/2000 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista ruhoista tai puoliruhoista viiden kylkiluun kohdalta
suoraan leikkaamalla saatuja etuneljänneksiä voidaan ostaa
interventioon; etuneljännesten hinta johdetaan ruhojen
hinnasta soveltamalla kerrointa 0,80.
3.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 562/2000 4
artiklan 2 kohdan g alakohdassa säädetään, siinä tarkoitettujen
ruhojen enimmäispaino on vuoden 2001 kolmannen vuosineljänneksen osalta 380 kilogrammaa.
4.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 562/2000 16
artiklan 2 kohdassa säädetään, toimitusten määräaika päättyy
heinäkuun 2001 viimeisen tarjouskilpailun osalta 31 päivänä
elokuuta 2001.
5.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 562/2000 17
artiklassa säädetään, jos haltuunotto koskee ainoastaan etuneljänneksiä, interventioelimet hyväksyvät ne ainoastaan yhdessä
vastaavien takaneljännesten kanssa esitettyinä, jotta niiden
ruhojen, joista ne on saatu, enimmäispaino, esittämismuoto ja
luokitus voidaan tarkistaa.
Kun etu- ja takaneljänneksille on tehty mainitun artiklan 3
kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukainen ennakkotarkastus, tässä tarkistuksessa hyväksytyt etuneljännekset voidaan

21.6.2001

kuitenkin esittää ilman takaneljänneksiä interventiokeskukseen
lopullista haltuunottoa varten sen jälkeen, kun ne on kuljetettu
sinne sinetöidyllä kuljetusvälineellä.
6.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 562/2000 36
artiklassa säädetään:
a) asetuksen (EY) N:o 1254/1999 47 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetuissa tarjouskilpailuissa markkinoiden keskihintaan
sovellettavan korotuksen määrä on 14 euroa 100 kilogrammalta teuraspainoa;
b) asetuksen (EY) N:o 1254/1999 47 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetuissa tarjouskilpailuissa markkinoiden keskihintaan
sovellettavan korotuksen määrä on 7 euroa 100 kilogrammalta teuraspainoa.
7.
Asetuksen (EY) N:o 562/2000 ja tämän asetuksen säännösten mukaisesti avataan julkinen interventio myös ruhoille ja
puoliruhoille, jotka on saatu yhteisöstä peräisin olevista urospuolisista eläimistä, jotka ovat alle 12 kuukauden ikäisiä kun
kyseessä on laatuluokka A ja alle 14 kuukauden ikäisiä kun
kyseessä on laatuluokka C.
Tällöin:
— eläinten on kuuluttava muihin nautakarjarotuihin kuin
niihin, jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 2342/1999 liitteessä I,
— eläinten teuraspainon on oltava 140—200 kilogrammaa,
niillä ei saa olla epämuodostumia eikä niiden paino saa olla
poikkeava eläimen ikään nähden,
— jos interventioon tarjottavat ruhot tai puoliruhot on saatu
vähintään yhdeksän kuukauden ikäisistä eläimistä, tarjouskilpailun voittajalle maksettavasta ostohinnasta vähennetään 68 euroa toimitettua puoliruhoa kohden. Kyseistä
vähennystä ei kuitenkaan sovelleta, jos todistetaan, ettei
kyseisestä eläimestä ole haettu erityispalkkiota,
— ehdotettu hinta koskee tuotteen kaikkia laatuluokkia,
— asetuksen (EY) N:o 562/2000 13 artiklan 3 kohtaa sovelletaan tässä kohtaa tarkoitettuihin julkisiin interventioihin.
Muita tuotteita koskevissa julkisissa interventioissa vahvistetut kertoimet voivat kuitenkin poiketa kyseisen artiklan
mukaisesti vahvistetuista kertoimista.
— seuraavia asetuksen (EY) N:o 562/2000 säännöksiä ei sovelleta:
a) edellä 4 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan säännökset,
lukuun ottamatta laatuluokan merkintää ja teurastusnumeron merkitsemistä koskevia säännöksiä;
b) 18 artiklan 3 kohta;
c) 20 artiklan alle 12 kuukauden ikäisten eläinten osalta;
d) 36 artikla;
e) liitteessä II esitetyt tuotteiden luokitukseen liittyvät
ohjeet.
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Lisäksi tämän kohdan mukaisesti ostettuihin tuotteisiin sovelletaan seuraavaa.
— poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 562/2000 11
artiklan 5 kohdan a alakohdassa säädetään, kunkin tarjouksen on kosketettava vähintään viittä tonnia,

L 165/17

— asetuksen (EY) N:o 562/2000 31 artiklan 1—4 kohdassa
säädetyt tiedonannot on tehtävä erillään muiden julkiseen
interventioon kuuluvien tuotteiden osalta säädetyistä tiedonannoista.
2 artikla

— interventioelinten on ilmoitettava vastaavat määrät antaessaan tarjoukset tiedoksi komissiolle,

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se on julkaistu
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

— tuotteet on varastoitava tarjouskilpailun tai kuukauden
mukaan erinä, jotka ovat helposti tunnistettavissa,

Sitä sovelletaan vuoden 2001 kolmantena vuosineljänneksenä
avattuihin tarjouskilpailuihin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1210/2001,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001,
valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000
tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 44. osittaista tarjouskilpailua varten
kinoiden sokerin markkinatilanne ja sen odotettavissa
oleva kehitys.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13
päivänä syyskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2038/1999 (1), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 1527/2000 (2), ja erityisesti sen 18 artiklan
5 kohdan toisen alakohdan b alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Valkoisen sokerin vientimaksujen ja/tai vientitukien
määrittämiseksi järjestettävästä pysyvästä tarjouskilpailusta 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1531/2000 (3), nojalla tämän sokerin
vientiä varten järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.
Asetuksen (EY) N:o 1531/2000 9 artiklan 1 kohdan
säännösten mukaan kyseistä tarjouskilpailua varten
vahvistetaan tarvittaessa vientituen enimmäismäärä,
ottaen erityisesti huomioon yhteisön ja maailmanmark-

(3)

Tarjousten tarkastelun jälkeen olisi 44. tarjouskilpailusta
annettava 1 artiklassa tarkoitetut säännökset.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen (EY) N:o
1531/2000 nojalla järjestetyssä valkoisen sokerin 44. tarjouskilpailussa 38,275 EUR/100 kg.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 252, 25.9.1999, s. 1.
(2) EYVL L 175, 14.7.2000, s. 59.
(3) EYVL L 175, 14.7.2000, s. 69.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1211/2001,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001,
melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla
pientä määrää, joka ei anna edustavaa käsitystä markkinoista. Tarjoushinnat, joiden ei voida katsoa edustavan
markkinoiden todellista suuntausta, on myös hylättävä.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
(5)

Jotta melassin vakiolaatua koskevat tiedot olisivat verrattavissa, tarjotun melassin laadun huomioon ottaen
hintoja on laskettava tai nostettava asetuksen (ETY) N:o
785/68 6 artiklan soveltamisesta saatujen tulosten
mukaisesti.

(6)

Edustava hinta voidaan jättää rajoitetuksi ajaksi poikkeuksellisesti muuttamatta, jos edellisessä edustavan
hinnan laskennassa perustana käytetty tarjoushinta ei ole
tullut komission tietoon ja jos saatavissa olevat tarjoushinnat, joiden ei voida katsoa edustavan markkinoiden
todellista suuntausta, aiheuttaisivat edustaviin hintoihin
äkillisiä ja huomattavia muutoksia.

(7)

Jos kyseessä olevan tuotteen käynnistyshinta ja edustava
hinta eroavat toisistaan, tuonnille olisi vahvistettava lisätulli asetuksen (EY) N:o 1422/95 3 artiklassa tarkoitetuin
edellytyksin. Jos tuontitullien kantaminen keskeytetään
asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille
tulleille olisi vahvistettava tietyt määrät.

(8)

Näiden säännösten soveltamisesta seuraa, että kyseisten
tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen
mukaisesti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13
päivänä syyskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2038/1999 (1), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 1527/2000 (2),
ottaa huomioon melassin tuontia koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä sokerialalle ja asetuksen (ETY) N:o 785/68 muuttamisesta 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1422/95 (3) ja erityisesti sen 1 artiklan 2
kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

Asetuksessa (EY) N:o 1422/95 säädetään, että melassin
cif-tuontihinta, jäljempänä ”edustava hinta”, vahvistetaan
komission asetuksen (ETY) N:o 785/68 (4) mukaisesti.
Kyseinen hinta on vahvistettu edellä mainitun asetuksen
1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.
Melassin edustava hinta lasketaan yhteisön rajanylityspaikalla, joka on tässä tapauksessa Amsterdam; tämän
hinnan laskennan on perustuttava maailmanmarkkinoiden edullisimpiin ostomahdollisuuksiin, jotka määritellään vakiolaadun poikkeamiin mukautettujen pörssikurssien tai markkinahintojen perusteella. Melassin vakiolaatu määritetään asetuksessa (ETY) N:o 785/68.
Maailmanmarkkinoiden edullisimpia ostomahdollisuuksia määritettäessä on otettava huomioon kaikki
tiedot, jotka koskevat maailmanmarkkinoilla tehtyjä
tarjouksia, tärkeiden kolmansien maiden markkinoiden
hintoja ja kansainvälisessä kaupassa tehtyjä myyntitoimia, joista komissio on saanut tiedon joko jäsenvaltion tai omien kanaviensa kautta. Asetuksen (ETY) N:o
785/68 7 artiklan mukaisesti tämä määritys voi perustua
usean hinnan keskiarvoon siinä tapauksessa, että tämän
keskiarvon katsotaan edustavan markkinoiden todellista
suuntausta.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1422/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit liitteen mukaisesti.

Tietoja ei oteta huomioon silloin, kun tavara ei ole
virheetöntä, kunnollista ja myyntikelpoista tai silloin,
kun tarjouksessa ilmoitettu hinta koskee ainoastaan
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

252,
175,
141,
145,

25.9.1999,
14.7.2000,
24.6.1995,
27.6.1968,

s.
s.
s.
s.

1.
59.
12.
12.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2001.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE
melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 20 päivänä
kesäkuuta 2001 annettuun komission asetukseen
(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta
100 nettokilogrammalta
kyseistä tuotetta

Lisätulli
100 nettokilogrammalta
kyseistä tuotetta

Tuontitulli
100 nettokilogrammalta
kyseistä tuotetta sillä perusteella
että tullien kantaminen
keskeytetään asetuksen
(EY) N:o 1422/95
5 artiklan mukaisesti (2)

1703 10 00 (1)

10,28

—

0

1703 90 00 (1)

13,31

—

0

(1) Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.
(2) Tämä määrä korvaa, asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tuotteille vahvistetun yhteisen tullitariffin tullin.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1212/2001,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001,
sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13
päivänä syyskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2038/1999 (1), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 1527/2000 (2), ja erityisesti sen 18 artiklan
5 kohdan kolmannen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Valkoisen sokerin ja raakasokerin vientiin sovellettavat
tuet vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1156/
2001 (3).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1156/2001 mainittujen yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa

olevat vientituet olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2038/1999 1 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien, asetuksen (EY) N:o 1156/2001 liitteessä vahvistettujen tuotteiden vientituet liitteessä esitettyjen määrien mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 252, 25.9.1999, s. 1.
(2) EYVL L 175, 14.7.2000, s. 59.
(3) EYVL L 157, 14.6.2001, s. 6.
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LIITE
sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 20 päivänä kesäkuuta 2001
annettuun komission asetukseen
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950
1701 91 00 9000

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950
1701 99 90 9100

A00
A00
A00
A00

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

Tukien määrä

32,42
32,42
32,42
32,42

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

0,3524
35,24
35,24
35,24
0,3524

(1) Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuotto on 92 %. Jos viedyn raakasokerin tuotto poikkeaa 92 %:sta, sovellettavan tuen määrä
lasketaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 2038/1999 19 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti.
(2) Vahvistaminen keskeytetty komission asetuksella (ETY) N:o 2689/85 (EYVL L 255, 26.9.1985, s. 12), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (ETY) 3251/85 (EYVL L 309, 21.11.1985, s. 14).

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L
366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.
Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2032/2000 (EYVL L 243, 28.9.2000,
s. 14).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1213/2001,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001,
määrättyyn järjestelmään liittyvien kesäkuussa 2001 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanlihaalan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 1474/95
ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista
muna-alan ja ovalbumiinien osalta annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1474/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1043/2001 (2), ja erityisesti sen
5 artiklan 5 kohdan,
ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista
siipikarjanliha-alan osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1251/96 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1403/2001, ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Vuoden 2001 kolmannelle vuosineljännekselle jätetyt
tuontitodistushakemukset ovat tiettyjen tuotteiden osalta
pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat
määrät, ja ne voidaan tämän vuoksi hyväksyä kokonaisuudessaan, ja tiettyjen muiden tuotteiden osalta

suurempia kuin käytettävissä olevat määrät, minkä
vuoksi niitä on alennettava kiinteämääräisellä prosentilla
tasapuolisen jakamisen varmistamiseksi,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/
96 nojalla kaudeksi 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 2001 esitetyistä tuontitodistushakemuksista hyväksytään
tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu osuus.
2.
Tuontitodistushakemuksia voidaan jättää asetusten (EY)
N:o 1474/95 ja (EY) N:o 1251/96 säännösten mukaisesti
tämän asetuksen liitteessä tarkoitetusta kokonaismäärästä 1
päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta 2001.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 145, 29.6.1995, s. 19.
(2) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 24.
(3) EYVL L 161, 29.6.1996, s. 136.
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LIITE

Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 2001 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään

Jaksolla 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta
2001 käytettävissä oleva kokonaismäärä
(t)

E1

—

67 500,00

E2

100,00

2 450,00

E3

100,00

7 603,04

P1

100,00

2 963,90

P2

100,00

1 912,00

P3

2,63

175,00

P4

100,00

325,00
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1214/2001,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001,
yhteisön sekä Puolan, Unkarin, Tšekin tasavallan, Slovakian, Romanian ja Bulgarian välisissä väliaikaisissa sopimuksissa määrättyyn järjestelmään liittyvien kesäkuussa 2001 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1727/2000,
(EY) N:o 2290/2000, (EY) N:o 2433/2000, (EY) N:o 2434/
2000, (EY) N:o 2435/2000 ja (EY) N:o 2851/2000 säädetyn
siipikarjanliha- ja muna-alan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetusten (ETY) N:o
2699/93 ja (EY) N:o 1559/94 kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1899/97 (1),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1043/2001 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Vuoden 2001 kolmanneksi vuosineljännekseksi jätetyt tuontitodistushakemukset koskevat tiettyjen tuotteiden osalta enintään käytettävissä olevia määriä ja ne voidaan sen vuoksi
hyväksyä kokonaisuudessaan, ja eräiden muiden tuotteiden
osalta käytettävissä olevia määriä suurempia määriä, joista on

vähennettävä kiinteä prosenttiosuus tasapuolisen jaon varmistamiseksi,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 1899/97 nojalla kaudeksi 1 päivästä
heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 2001 esitetyistä tuontitodistushakemuksista hyväksytään tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu osuus.
2.
Tuontitodistushakemuksia voidaan jättää asetuksen (EY)
N:o 1899/97 säännösten mukaisesti tämän asetuksen liitteessä
tarkoitetusta kokonaismäärästä 1 päivästä lokakuuta 31
päivään joulukuuta 2001.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 267, 30.9.1997, s. 67.
(2) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 24.
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LIITE

Ryhmä

Kaudeksi 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään
syyskuuta 2001 esitettyjen
tuontitodistushakemusten hyväksymisprosentti

Jaksolla 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta
2001 käytettävissä oleva kokonaismäärä
(t)

10

100,00

1 345,00

11

—

345,00

17

—

937,50

18

—

187,50

25

—

3 312,50

26

—

187,50

27

—

1 375,00

34

—

1 562,50

35

—

125,00

36

—

625 ,00

40

—

375,00
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1215/2001,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001,
kesäkuussa 2001 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita
koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

teämääräisellä prosentilla tasapuolisen jakamisen varmistamiseksi,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita
maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
774/94 säädetyn tuontijärjestelmän soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanliha-alalla 22 päivänä
kesäkuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1431/
94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1043/2001 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Jaksoksi 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 2001
jätetyt tuontitodistushakemukset ovat suurempia kuin käytettävissä olevat määrät, ja niitä on tämän vuoksi alennettava kiin-

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Hyväksytään tämän asetuksen liitteen mukaisesti jaksoksi
1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 2001 asetuksen
(EY) N:o 1431/94 mukaisesti jätetyt tuontitodistushakemukset.
2.
Tuontitodistushakemuksia voidaan jättää asetuksen (EY)
N:o 1431/94 säännösten mukaisesti tämän asetuksen liitteessä
tarkoitetusta kokonaismäärästä 1 päivästä lokakuuta 30
päivään joulukuuta 2001.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 156, 23.6.1994, s. 9.
(2) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 24.
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Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta 2001 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään

Jaksolla 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta
2001 käytettävissä oleva kokonaismäärä
(t)

1

1,65

1 775,00

2

1,66

1 275,00

3

1,71

825,00

4

2,18

450,00

5

2,42

175,00
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1216/2001,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001,
Virosta, Latviasta ja Liettuasta peräisin olevan naudanlihan tariffikiintiöiden soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivän heinäkuuta 2001 ja 30 päivän kesäkuuta 2002 välisenä
ajanjaksona
mukset on jätettävä siinä jäsenvaltiossa, jossa tuoja on
merkitty arvonlisäverovelvollisten luetteloon.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1
kohdan,

(3)

On syytä säätä, että tuontioikeudet myönnetään
harkinta-ajan jälkeen ja tarvittaessa yhtenäistä vähennysprosenttia soveltaen.

(4)

Ottaen huomioon tuotteiden alkuperän varmentamisesta
sopimuksissa vahvistetut määräykset on syytä säätää,
että kyseistä järjestelmää hallinnoidaan tuontitodistusten
avulla. Tätä varten on syytä säätää erityisesti hakemusten
jättämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä
hakemuksissa ja todistuksissa mainittavista tiedoista,
tarvittaessa maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista
yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1291/2000 (6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1095/2001 (7), ja naudanlihaalan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen
(ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta
1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/
95 (8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 24/2001 (9), tietyistä säännöksistä poiketen
tai niitä täydentäen.

(5)

Keinottelun estämiseksi kullekin toimijalle olisi annettava tuontitodistuksia vain niille määrille, joiden osalta
tälle on myönnetty tuontioikeuksia.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista
tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Viron
Eurooppa-sopimuksessa autonomisina siirtymätoimenpiteinä
vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta 19 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1349/2000 (2), muutettuna asetuksella (EY) N:o 2677/
2000 (3) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista
tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Latvian
Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden
toimenpiteenä 17 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2341/2000 (4) ja erityisesti sen 1 artiklan 3
kohdan,
ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista
tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Liettuan Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen eräiden maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymäkauden
toimenpiteenä 14 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2766/2000 (5) ja erityisesti sen 1 artiklan 3
kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

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

Asetuksissa (EY) N:o 1349/2000, (EY) N:o 2341/2000 ja
(EY) N:o 2766/2000 säädetään naudanlihavalmisteiden
eräiden vuosittaisten tariffikiintiöiden avaamisesta.
Näiden kiintiöiden mukaisesti tapahtuvaan tuontiin
sovelletaan 80 prosentin alennusta yhteisessä tullitariffissa vahvistetuista tulleista, jos kyseiset tuotteet ovat
peräisin Latviasta ja Liettuasta, ja tullittomuutta, jos tuotteet ovat peräisin Virosta. On tarpeen antaa näiden kiintiöiden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 1
päivän heinäkuuta 2001 ja 30 päivän kesäkuuta 2002
väliselle ajanjaksolle.
Kyseisiin naudanliha-alan järjestelmiin liittyvän ilmeisen
keinotteluvaaran vuoksi on määritettävä yksityiskohtaiset edellytykset toimijoiden hyväksymiselle näihin
järjestelyihin. Näiden edellytysten tarkistamiseksi hakeEYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

160,
155,
308,
271,
321,

26.6.1999, s. 21.
28.6.2000, s. 1.
8.12.2000, s. 7.
24.10.2000, s. 7.
19.12.2000, s. 8.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Tämän asetuksen säännösten mukaisesti voidaan 1 päivän
heinäkuuta 2001 ja 30 päivän kesäkuuta 2002 välisenä ajanjaksona tuoda
— 1 950 tonnia Liettuasta, Latviasta ja Virosta peräisin olevaa
CN-koodeihin 0201 ja 0202 kuuluvaa tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa; tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4561,
— 250 tonnia Latviasta peräisin olevia CN-koodiin
1602 50 10 kuuluvia tuotteita; tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4562.
(6)
(7)
(8)
(9)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

152, 24.6.2000, s. 1.
150, 6.6.2001, s. 25.
143, 27.6.1995, s. 35.
3, 6.1.2001, s. 9.
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Edellä 1 kohdassa mainittujen määrien osalta

— yhteisessä tullitariffissa vahvistettuja tulleja alennetaan 80
prosenttia, kun on kyse Liettuasta ja Latviasta peräisin
olevista määristä,
— yhteisessä tullitariffissa vahvistettuja tulleja ei kanneta, kun
on kyse Virosta peräisin olevista määristä.

2 artikla
1.
Jotta 1 artiklassa tarkoitettuja tuontikiintiöitä voitaisiin
soveltaa, hakijan on oltava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ja todistettava hakemuksen jättämisen yhteydessä kyseisen
jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla
harjoittaneensa viimeisten 12 kuukauden aikana vähintään
kerran naudanlihan kauppaan liittyvää liiketoimintaa kolmansien maiden kanssa.
2.
Tuontioikeushakemus voidaan jättää ainoastaan siinä
jäsenvaltiossa, jossa hakija on merkitty kansalliseen arvonlisäverovelvollisten luetteloon.
3.
Kunkin 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä tai toisessa
luetelmakohdassa tarkoitetun tuoteryhmän osalta.
— tuontioikeushakemuksen on koskettava vähintään 15:tä
tonnia lihaa tuotteen painona määritettynä, kuitenkin siten,
ettei käytettävissä olevaa määrää ylitetä,

2.

21.6.2001

Tuontitodistushakemuksen voi jättää ainoastaan

— siinä jäsenvaltiossa, jossa tuontioikeuksia koskeva hakemus
jätetään,
— toimija, jolle on myönnetty tuontioikeuksia 3 artiklan 3
kohdan mukaisesti. Toimijalla on oikeus saada tuontitodistukset, joihin sisältyvä määrä vastaa tälle myönnettyjä tuontioikeuksia.
3.
Todistushakemukseen
seuraavat merkinnät:

ja

todistukseen

on

tehtävä

a) 8 kohdassa
— 1 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa
tarkoitetussa tapauksessa maininta alkuperämaista,
— 1 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetussa tapauksessa maininta ”Liettua”.
Todistus velvoittaa tuomaan yhdestä tai useammasta siihen
merkitystä maasta;
b) 16 kohdassa samaan luetelmakohtaan merkittynä merkintä
yhdistetyn nimikkeistön koodien jostakin seuraavista
ryhmistä:
— 0201, 0202,
— 1602 50 10;
c) 20 kohdassa vähintään yksi seuraavista merkinnöistä:

— asianomainen voi jättää ainoastaan yhden todistushakemuksen,

— Reglamento (CE) no 1216/2001
— Forordning (EF) nr. 1216/2001

— asianomaisen jättäessä jonkin ryhmän osalta useamman
kuin yhden hakemuksen kaikki asianomaisen tätä ryhmää
koskevat hakemukset hylätään.

— Verordnung (EG) Nr. 1216/2001
— Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1216/2001
— Regulation (EC) No 1216/2001
— Règlement (CE) no 1216/2001

3 artikla

— Regolamento (CE) n. 1216/2001
— Verordening (EG) nr. 1216/2001

1.
Tuontioikeushakemuksia voidaan jättää ainoastaan 6—16
päivänä heinäkuuta 2001.
2.
Jäsnvaltioiden on jätetyt asiakirjat tarkastettuaan annettava komissiolle viimeistään viidentenä hakemusten jättämisen
määräajan loppumista seuraavana työpäivänä luettelo hakijoista
ja haetuista määristä kunkin järjestysnumeron osalta.
Kaikki tiedonannot, mukaan luettuina ilmoitukset siitä, että
hakemuksia ei ole jätetty, on lähetettävä faksina liitteissä I ja II
olevia malleja noudattaen.
3.
Komissio päättää mahdollisimman pian kussakin 1
artiklan 1 kohdan luetelmakohdassa tarkoitetun tuoteryhmän
osalta, missä määrin hakemukset voidaan hyväksyä. Jos haetut
määrät ovat suuremmat kuin käytettävissä olevat määrät,
komissio vahvistaa kussakin 1 artiklan 1 kohdan luetelmakohdassa tarkoitetun tuoteryhmän osalta haetuille määrille yhtenäisen vähennysprosentin.

4 artikla
1.
Myönnettyjen määrien tuonnin edellytyksenä on yhden
tai useamman tuontitodistuksen esittäminen.

— Regulamento (CE) n.o 1216/2001
— Asetus (EY) N:o 1216/2001
— Förordning (EG) nr 1216/2001
4.

Annetut todistukset ovat voimassa koko yhteisössä.

5 artikla
Sovelletaan asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1445/95
säännöksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen
säännösten soveltamista.

6 artikla
Tuotteisiin sovelletaan 1 artiklassa tarkoitettuja tulleja esitettäessä EUR.1-tavaratodistus, jonka viejämaa on myöntänyt
Baltian maiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten liitteenä
olevan pöytäkirjan nro 3 määräysten mukaisesti, tai ilmoitus,
jonka viejä on laatinut mainitun pöytäkirjan määräysten
mukaisesti.

21.6.2001

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena 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 20 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE I
Faksi: (32-2) 296 60 27
Asetuksen (EY) N:o 1216/2001 soveltaminen
Järjestysnumero 09.4561
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LIITE II
Faksi: (32-2) 296 60 27
Asetuksen (EY) N:o 1216/2001 soveltaminen
Järjestysnumero 09.4562
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1217/2001,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001,
tuontitullien vahvistamisesta riisialalla
maailmanmarkkinoiden tai yhteisön tuontimarkkinoiden
edustavien hintojen perusteella.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1667/2000 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialan tuontitullien osalta 29 päivänä heinäkuuta 1996 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1503/96 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2831/98 (4), ja erityisesti sen 4
artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 3072/95 11 artiklassa säädetään,
että tuotaessa mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita kannetaan yhteisen tullitariffin mukaiset
tullit. Kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta tuontitulli on kuitenkin yhtä suuri kuin
näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota on korotettu tietyllä prosenttimäärällä
sen mukaan, onko kysymys esikuoritusta tai kokonaan
hiotusta riisistä, ja josta on vähennetty tuotantohinta.
Tämä tulli ei kuitenkaan saa ylittää yhteisen tullitariffin
tullien määriä.
Asetuksen (EY) N:o 3072/95 12 artiklan 3 kohdan
mukaan cif-tuontihinnat lasketaan kyseisen tuotteen

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1503/96 vahvistetaan asetuksen
(EY) N:o 3072/95 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt riisialan tuontitullien osalta.

(4)

Tuontitulleja sovelletaan uusien tullien vahvistamisen
voimaantuloon asti. Ne jäävät myös voimaan, jos
seuraavaa kausittaista vahvistamista edeltävien kahden
viikon aikana ei ole käytettävissä asetuksen (EY) N:o
1503/96 5 artiklassa säädetystä viitelähteestä saatavaa
noteerausta.

(5)

Tuontitullĳärjestelmän moitteettoman toiminnan vuoksi
olisi tullien laskemisessa käytettävä kelluvien valuuttojen
osalta viiteajanjakson aikana markkinakursseja.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1503/96 soveltamisesta seuraa, että
tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteiden
mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3072/95 11 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut tuontitullit riisialalla vahvistetaan tämän asetuksen
liitteessä I, liitteessä II annettujen tekĳöiden perusteella.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

329,
193,
189,
351,

30.12.1995, s. 18.
29.7.2000, s. 3.
30.7.1996, s. 71.
29.12.1998, s. 25.
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LIITE I
Riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitullit
(EUR/t)
Tuontimaksut (5)
CN-koodi

Kolmannet maat
(muut kuin AKT-valtiot
ja Bangladesh) (3)

AKT-valtiot
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
264,00
264,00
264,00
209,23
264,00
264,00
264,00
209,23
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
88,06
88,06
88,06
68,89
88,06
88,06
88,06
68,89
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
127,66
127,66
127,66
100,27
127,66
127,66
127,66
100,27
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Basmati
Intia
ja Pakistan (6)

0,00

0,00

Egypti (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
198,00
198,00
198,00
156,92
198,00
198,00
198,00
156,92
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) AKT-valtioista peräisin olevan riisin tuonnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1706/98 (EYVL L 215, 1.8.1998, s. 12) sekä komission asetuksen (EY) N:o 2603/97,
sellaisena kuin se on muutettuna, (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 22), soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.
(2) Asetuksen (ETY) N:o 1706/98 mukaisesti maksuja ei sovelleta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista peräisin oleviin ja suoraan Réunionin merentakaiseen
departementtiin tuotaviin tuotteisiin.
(3) Réunionin merentakaiseen departementtiin tuotavalta riisiltä kannettava maksu määritellään asetuksen (EY) N:o 3072/95, 11 artiklan 3 kohdassa.
(4) Bangladeshistä peräisin olevan riisin, lukuun ottamatta rikkoutuneita riisinjyviä (CN-koodi 1006 40 00), tuontiin sovelletaan maksua neuvoston asetuksessa (ETY) N:o
3491/90 (EYVL L 337, 4.12.1990, s. 1) ja komission asetuksessa (ETY) N:o 862/91 (EYVL L 88, 9.4.1991, s. 7), sellaisena kuin se on muutettuna, määritellyn järjestelmän
mukaisesti.
(5) MMA:ista peräisin olevien tuotteiden tuonti vapautetaan maksusta neuvoston päätöksen 91/482/ETY (EYVL L 263, 19.9.1991, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 101
artiklan 1 kohdan mukaisesti.
(6) Intiasta ja Pakistanista peräisin olevaan esikuorittuun Basmati-lajikkeen riisiin sovelletaan 250 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1503/96 4 a artikla, sellaisena kuin se on
muutettuna).
(7) Tuontitulli vahvistettu yhteisessä tullitariffissa.
(8) Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisön alueelle tulevan riisin tuonnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2184/96 (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 1) sekä
kommission asetuksen (EY) N:o 196/97 (EYVL L 31, 1.2.1997, s. 53), soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä.
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LIITE II
Tuontitullien laskeminen riisialalla

Paddy- eli
raakariisi

Indica-riisi

Japonica-riisi

Rikkoutuneet
riisinjyvät

Esikuorittu

Hiottu

Esikuorittu

Hiottu

(1)

209,23

416,00

264,00

416,00

(1)

a) Cif ARAG -hinta (EUR/t)

—

338,60

262,97

239,40

263,53

—

b) FOB-hinta (EUR/t)

—

—

—

204,37

228,50

—

c) Merirahti (EUR/t)

—

—

—

35,03

35,03

—

d) Alkuperä

—

USDA ja
toimijat

USDA ja
toimijat

Toimijat

Toimijat

—

1. Tuontitulli (EUR/t)
2. Laskuperusteet:

(1) Tuontitulli vahvistettu yhteisessä tullitariffissa.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1218/2001,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001,
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13
päivänä syyskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2038/1999 (1), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 1527/2000 (2), ja erityisesti sen 18 artiklan
5 kohdan a alakohdan ja 18 artiklan 15 kohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1068/2001 annettujen sääntöjen ja
perusteiden soveltamisesta komission käytettävissä
oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat
tuen määrät olisi muutettava tämän asetuksen liitteen
mukaisesti,

Muutetaan asetuksessa (EY) N:o 1068/2001 vahvistetut tukien
määrät tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Liitteessä tarkoitettuihin perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tuotteisiin 1
päivästä kesäkuuta 2001 sovellettavat tukien määrät
vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1068/
2001 (3).

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

LIITE
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien muuttamisesta 20 päivänä kesäkuuta 2001 annettuun komission asetukseen
Tuen määrä EUR/100 kg
Tuote

Valkoinen sokeri:

(1) EYVL L 252, 25.9.1999, s. 1.
(2) EYVL L 175, 14.7.2000, s. 59.
(3) EYVL L 148, 1.6.2001, s. 49.

tuen
ennakkovahvistusta
käytettäessä

muissa tapauksissa

35,24

35,24
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1219/2001,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001,
siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13
päivänä syyskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2038/1999 (1), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 1527/2000 (2), ja erityisesti sen 18 artiklan
5 kohdan kolmannen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Siirappeihin ja tiettyihin muihin sellaisenaan vietäviin
sokerialan tuotteisiin sovellettavat tuet vahvistetaan
komission asetuksessa (EY) N:o 1060/2001 (3).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1060/2001, sellaisena kuin se on
muutettuna, esitettyjen sääntöjen, perusteiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta komission tällä
hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että

nykyisin voimassa olevat vientituet olisi muutettava
tämän asetuksen liitteen mukaisesti,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2038/1999 1 artiklan 1 kohdan
d, f ja g alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden viennin yhteydessä myönnettävä ja asetuksen (EY) N:o
1060/2001, sellaisena kuin se on muutettuna, vahvistettu tuki
tämän asetuksen liitteessä esitettyjen määrien mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 252, 25.9.1999, s. 1.
(2) EYVL L 175, 14.7.2000, s. 59.
(3) EYVL L 148, 1.6.2001, s. 26.
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LIITE
siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta 20 päivänä
kesäkuuta 2001 annettuun komission asetukseen
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

1702 40 10 9100
1702 60 10 9000
1702 60 80 9100

A00
A00
A00

EUR/100 kg kuiva-ainetta
EUR/100 kg kuiva-ainetta
EUR/100 kg kuiva-ainetta

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino
EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino
EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

Tuen määrä

35,24 (2)
35,24 (2)
66,96 (4)
0,3524 (1)
35,24 (2)
0,3524 (1)
0,3524 (1)
0,3524 (1) (3)
35,24 (2)
0,3524 (1)

(1) Perusmäärää ei sovelleta siirappeihin, joiden puhtausaste on alle 85 prosenttia (asetus (EY) N:o 2135/95). Sakkaroosipitoisuus määritetään
asetuksen (EY) N:o 2135/95 3 artiklan mukaisesti.
(2) Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 5 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.
(3) Perusmäärää ei voida soveltaa asetuksen (ETY) N:o 3513/92 (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12) liitteen 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen.
(4) Sovelletaan ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2135/95 6 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L
366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.
Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2032/2000 (EYVL L 243, 28.9.2000,
s. 14).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1220/2001,
annettu 20 päivänä kesäkuuta 2001,
tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta
(EY) N:o 1411/2000 (5), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1141/2001 (6).

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13
päivänä syyskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2038/1999 (1), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 1527/2000 (2),
ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin
tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23
päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1423/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (4), ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan
toisen alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien
edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien
lisätullien määrät vahvistetaan komission asetuksessa

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1423/95 mainittujen sääntöjen
soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin
seuraa, että mainitut, tällä hetkellä voimassa olevat
määrät olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen
mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit vahvistetaan liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

252, 25.9.1999, s. 1.
175, 14.7.2000, s. 59.
141, 24.6.1995, s. 16.
85, 20.3.1998, s. 5.

(5) EYVL L 161, 1.7.2000, s. 22.
(6) EYVL L 154, 9.6.2001, s. 20.
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LIITE
valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa
sovellettavien lisätullien muuttamisesta 20 päivänä kesäkuuta 2001 annettuun komission asetukseen
(EUR)
CN-koodi

Edustava hinta
100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)
1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)
1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)
1702 90 99 (3)

25,94
25,94
25,94
25,94
34,69
34,69
34,69
0,35

Lisätulli
100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

3,50
8,56
3,37
8,13
7,89
3,93
3,93
0,31

(1) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 431/68 (EYVL L 89, 10.4.1968, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa
määritellylle vakiolaadulle.
(2) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/72 (EYVL L 94, 21.4.1972, s. 1) 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.
(3) Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1221/2001,
annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001,
tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisöjen tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/
92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (2),
ottaa huomioon tiettyjen yhteisöjen tullikoodeksista annetun
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevien säännösten vahvistamisesta 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun
komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 993/2001 (4), ja
erityisesti sen 173 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173—177 artiklassa
säädetään perusteet, joiden nojalla komissio vahvistaa
jaksoittaiset yksikköarvot mainitun asetuksen liitteessä
26 esitetyn luokittelun mukaisesti kuvatuille tuotteille.

(2)

Edellä mainituissa artikloissa vahvistettujen sääntöjen ja
perusteiden soveltaminen komissiolle asetuksen (ETY)
N:o 2454/93 173 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti toimitettuihin tekĳöihin johtaa yksikköarvon
vahvistamiseen kyseisille tuotteille, siten kuin tämän
asetuksen liitteessä määrätään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 173 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yksikköarvot vahvistetaan, kuten liitteessä olevassa taulukossa esitetään.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

302,
311,
253,
141,

19.10.1992, s. 1.
12.12.2000, s. 17.
11.10.1993, s. 1.
28.5.2001, s. 1.
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LIITE
Tavaran kuvaus
Koodi

Laji, lajike, CN-koodi

Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

1.10

Uudet perunat
0701 90 50

a)
b)
c)

47,08
279,90
431,21

647,77
308,79
1 899,00

92,07
37,07
28,95

350,97
91 149,91

16 040,81
103,74

7 832,62
9 437,69

1.30

Kepasipuli (ei kuitenkaan istukassipulit)
0703 10 19

a)
b)
c)

48,44
287,99
443,68

666,50
317,72
1 953,92

94,73
38,15
29,79

361,12
93 785,95

16 504,70
106,74

8 059,14
9 710,63

1.40

Valkosipuli
0703 20 00

a)
b)
c)

159,72
949,63
1 463,00

2 197,75
1 047,67
6 442,95

312,38
125,79
98,23

1 190,77
309 254,46

54 423,43
351,97

26 574,61
32 020,30

1.50

Purjosipuli
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

52,40
311,56
479,98

721,04
343,72
2 113,81

102,49
41,27
32,23

390,67
101 460,55

17 855,30
115,47

8 718,63
10 505,26

1.60

Kukkakaali
0704 10 00

a)
b)
c)

55,28
328,68
506,36

760,67
362,61
2 229,99

108,12
43,54
34,00

412,14
107 037,01

18 836,66
121,82

9 197,82
11 082,64

1.80

Valko- ja punakaali
0704 90 10

a)
b)
c)

53,85
320,17
493,26

740,98
353,23
2 172,28

105,32
42,41
33,12

401,47
104 266,78

18 349,15
118,67

8 959,77
10 795,82

1.90

Parsakaali (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.)
Alef var. italica Plenck)
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

74,29
441,71
680,50

1 022,25
487,31
2 996,85

145,30
58,51
45,69

553,87
143 845,50

25 314,32
163,71

12 360,82
14 893,81

1.100

Kiinankaali
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

63,62
378,28
582,78

875,46
417,33
2 566,51

124,43
50,11
39,13

474,34
123 189,76

21 679,26
140,20

10 585,84
12 755,11

1.110

Keräsalaatti
0705 11 00

a)
b)
c)

90,36
537,26
827,70

1 243,38
592,72
3 645,11

176,73
71,16
55,57

673,68
174 961,36

30 790,17
199,13

15 034,64
18 115,55

1.130

Porkkanat
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

56,00
332,94
512,93

770,53
367,31
2 258,90

109,52
44,10
34,44

417,48
108 424,73

19 080,88
123,40

9 317,07
11 226,33

1.140

Retiisit ja retikat
ex 0706 90 90

a)
b)
c)

138,63
824,26
1 269,85

1 907,59
909,35
5 592,32

271,14
109,18
85,26

1 033,56
268 425,11

47 238,17
305,50

23 066,09
27 792,82

1.160

Herneet (Pisum sativum)
0708 10 00

a)
b)
c)

388,16
2 307,91
3 555,57

5 341,23
2 546,18
15 658,44

759,18
305,70
238,72

2 893,95 132 266,37
751 587,40
855,40

64 584,81
77 819,59
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Tavaran kuvaus
Koodi

21.6.2001

Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti
a)
b)
c)

Laji, lajike, CN-koodi

1.170

Pavut:

1.170.1

Pavut (Vigna- ja Phaseolus-suvun lajit)
ex 0708 20 00

1.170.2

Pavut (Phaseolus-suvun
Compressus Savi)
ex 0708 20 00

1.180

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

208,76
1 241,21
1 912,21

2 872,55
1 369,35
8 421,22

408,29
164,41
128,39

1 556,38
404 208,95

71 133,78
460,04

34 734,16
41 851,92

a)
b)
c)

141,60
841,92
1 297,06

1 948,46
928,84
5 712,13

276,95
111,52
87,08

1 055,70
274 175,83

48 250,20
312,05

23 560,26
28 388,25

Härkäpavut
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

157,74
937,88
1 444,90

2 170,55
1 034,71
6 363,22

308,51
124,23
97,01

1 176,03
305 427,23

53 749,91
347,61

26 245,73
31 624,03

1.190

Latva-artisokat
0709 10 00

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

1.200

Parsa:

1.200.1

— vihreä
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

360,90
2 145,82
3 305,85

4 966,10
2 367,35
14 558,68

705,86
284,23
221,95

2 690,69 122 976,74
698 800,23
795,32

60 048,74
72 353,99

1.200.2

— muu
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

215,01
1 278,38
1 969,47

2 958,58
1 410,36
8 673,41

420,52
169,33
132,23

1 602,99
416 313,73

73 264,01
473,82

35 774,34
43 105,25

1.210

Munakoisot
0709 30 00

a)
b)
c)

72,77
432,68
666,58

1 001,35
477,35
2 935,58

142,33
57,31
44,75

542,54
140 904,50

24 796,75
160,37

12 108,09
14 589,30

1.220

Ruotiselleri eli lehtiselleri (Apium graveolens L.,
var. dulce (Mill.) Pers.)
ex 0709 40 00

a)
b)
c)

135,14
803,48
1 237,84

1 859,51
886,43
5 451,36

264,30
106,43
83,11

1 007,50
261 659,20

46 047,49
297,80

22 484,69
27 092,28

1.230

Kanttarellit
0709 51 30

a)
b)
c)

1 154,86
6 866,46
10 578,48

15 891,17
7 575,36
46 586,79

2 258,70
909,52
710,24

1.240

Makeat ja miedot paprikat
0709 60 10

a)
b)
c)

224,85
1 336,88
2 059,60

3 093,97
1 474,90
9 070,32

439,76
177,08
138,28

1 676,35
435 365,28

76 616,75
495,50

37 411,46
45 077,86

1.270

Bataatit, tuoreina, kokonaisina, ihmisravinnoksi
tarkoitettuina
0714 20 10

a)
b)
c)

76,86
457,02
704,08

1 057,68
504,20
3 100,71

150,33
60,54
47,27

573,06
148 830,43

26 191,58
169,39

12 789,18
15 409,95

2.10

Tuoreet kastanjat (Castanea-suvun lajit)
ex 0802 40 00

a)
b)
c)

176,48
1 049,30
1 616,56

2 428,42
1 157,63
7 119,19

345,16
138,99
108,54

1 315,75
341 712,93

60 135,56
388,91

29 363,80
35 381,06

2.30

Tuoreet ananakset
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

82,26
489,08
753,48

1 131,89
539,57
3 318,26

160,88
64,78
50,59

613,27
159 272,92

28 029,28
181,27

13 686,51
16 491,17

lajit,

vulgaris

var.

8 610,03 393 517,28 192 151,92
2 236 113,61
2 544,97 231 527,90
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Koodi

Laji, lajike, CN-koodi
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Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.40

Tuoreet avokadot
ex 0804 40 00

a)
b)
c)

132,71
789,08
1 215,66

1 826,19
870,55
5 353,69

259,57
104,52
81,62

989,45
256 971,10

45 222,47
292,46

22 081,83
26 606,87

2.50

Tuoreet guavat ja mangot
ex 0804 50 00

a)
b)
c)

97,83
581,66
896,10

1 346,14
641,71
3 946,37

191,33
77,05
60,16

729,36
189 421,23

33 334,86
215,58

16 277,19
19 612,73

2.60

Makeat appelsiinit, tuoreet:

2.60.1

— veri- ja puoliveriappelsiinit
0805 10 10

a)
b)
c)

57,00
338,91
522,12

784,34
373,90
2 299,37

111,48
44,89
35,05

424,96
110 367,39

19 422,75
125,61

9 484,00
11 427,47

2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis,
Ovalis, Trovita ja Hamlins
0805 10 30

a)
b)
c)

67,45
401,01
617,80

928,07
442,41
2 720,74

131,91
53,12
41,48

502,84
130 592,31

22 981,99
148,63

11 221,95
13 521,57

a)
b)
c)

57,00
338,91
522,12

784,34
373,90
2 299,37

111,48
44,89
35,05

424,96
110 367,39

19 422,75
125,61

9 484,00
11 427,47

2.60.3

— muut
0805 10 50

2.70

Tuoreet mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); tuoreet klementiinit, wilkingit ja
muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit:

2.70.1

— klementiinit
ex 0805 20 10

a)
b)
c)

102,53
609,63
939,19

1 410,87
672,57
4 136,13

200,54
80,75
63,06

764,43
198 529,83

34 937,81
225,95

17 059,91
20 555,84

2.70.2

— monrealit (monreales) ja satsumat
ex 0805 20 30

a)
b)
c)

77,60
461,41
710,85

1 067,85
509,05
3 130,52

151,78
61,12
47,73

578,57
150 261,33

26 443,39
171,02

12 912,14
15 558,10

2.70.3

— mandariinit ja wilkingit
ex 0805 20 50

a)
b)
c)

114,50
680,81
1 048,86

1 575,61
751,10
4 619,08

223,95
90,18
70,42

853,69
221 710,85

39 017,27
252,33

19 051,88
22 956,01

2.70.4

— tangeriinit ja muut
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

a)
b)
c)

70,53
419,36
646,06

970,53
462,65
2 845,22

137,95
55,55
43,38

525,84
136 567,25

24 033,47
155,43

11 735,39
14 140,22

2.85

Tuoreet limetit (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
ex 0805 30 90
ex 0805 90 00

a)
b)
c)

135,38
804,94
1 240,10

1 862,89
888,05
5 461,28

264,78
106,62
83,26

1 009,34
262 135,33

46 131,28
298,34

22 525,60
27 141,57

2.90

Greipit, tuoreet:

2.90.1

— valkoinen
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

74,84
445,00
685,57

1 029,88
490,94
3 019,20

146,38
58,94
46,03

558,00
144 918,19

25 503,09
164,93

12 452,99
15 004,87

2.90.2

— vaaleanpunainen
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

79,81
474,54
731,07

1 098,23
523,53
3 219,59

156,10
62,86
49,08

595,03
154 536,61

27 195,77
175,88

13 279,52
16 000,77

2.100

Syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet
0806 10 10

a)
b)
c)

226,39
1 346,05
2 073,72

3 115,18
1 485,01
9 132,50

442,78
178,30
139,23

1 687,84
438 349,84

77 141,98
498,90

37 667,93
45 386,88
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Koodi

Laji, lajike, CN-koodi

2.110

Vesimelonit
0807 11 00

2.120

Melonit (muut kuin vesimeloni):

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (myös Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (myös Verde
Liso), Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

21.6.2001

Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

48,30
287,16
442,39

664,57
316,80
1 948,26

94,46
38,04
29,70

360,07
93 514,48

16 456,93
106,43

8 035,81
9 682,52

a)
b)
c)

51,92
308,69
475,58

714,42
340,56
2 094,40

101,54
40,89
31,93

387,08
100 528,62

17 691,30
114,41

8 638,54
10 408,76

a)
b)
c)

73,87
439,21
676,65

1 016,48
484,56
2 979,93

144,48
58,18
45,43

550,74
143 033,43

25 171,41
162,79

12 291,03
14 809,73

a)
b)
c)

77,44
460,45
709,37

1 065,63
507,99
3 124,01

151,46
60,99
47,63

577,37
149 949,20

26 388,46
170,66

12 885,31
15 525,79

2.120.2

— muut
ex 0807 19 00

2.140

Päärynät:

2.140.1

Nipponinpäärynät eli ”nashit” (Pyrus pyrifolia),
Nipponinpäärynät eli ”ya” (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

2.140.2

Muut
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

73,39
436,34
672,22

1 009,82
481,38
2 960,40

143,53
57,80
45,13

547,13
142 096,08

25 006,45
161,72

12 210,49
14 712,67

2.150

Aprikoosit
ex 0809 10 00

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.160

Kirsikat
0809 20 95
0809 20 05

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.170

Persikat
0809 30 90

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.180

Nektariinit
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.190

Luumut
0809 40 05

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.200

Mansikat
0810 10 00
0810 10 05
0810 10 80

a)
b)
c)

178,42
1 060,84
1 634,33

2 455,11
1 170,36
7 197,44

348,96
140,52
109,73

1 330,21
345 469,29

60 796,61
393,19

29 686,59
35 770,00

2.205

Vadelmat
0810 20 10

a)
b)
c)

531,08
3 157,65
4 864,68

7 307,80
3 483,65
21 423,67

1 038,70
418,26
326,61

3 959,46 180 965,14 88 364,09
1 028 312,14
1 170,34 106 471,76

2.210

Mustikat (Vaccinium myrtillus -lajin hedelmät)
0810 40 30

a)
b)
c)

2 145,22
12 754,90
19 650,22

29 518,87
14 071,72
86 537,96

4 195,69
1 689,50
1 319,31

15 993,69 730 983,71 356 934,57
4 153 725,13
4 727,44 430 078,00

2.220

Kiivit (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

a)
b)
c)

134,53
799,88
1 232,30

1 851,18
882,46
5 426,96

263,12
105,95
82,74

1 002,99
260 487,95

45 841,37
296,47

22 384,04
26 971,00
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Tavaran kuvaus
Koodi

Laji, lajike, CN-koodi

2.230

Granaattiomenat
ex 0810 90 85

2.240

Kakiluumut eli persimonit (myös saronhedelmät)
ex 0810 90 85

2.250

Litsit
ex 0810 90 30

L 165/47

Yksikköarvojen määrä 100:aa nettokilogrammaa kohti
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

199,46
1 185,94
1 827,05

2 744,63
1 308,37
8 046,20

390,11
157,09
122,67

1 487,07
386 208,41

67 966,00
439,55

33 187,35
39 988,14

a)
b)
c)

384,75
2 287,61
3 524,29

5 294,25
2 523,78
15 520,70

752,50
303,01
236,62

2 868,49 131 102,88
744 976,01
847,87

64 016,68
77 135,05

a)
b)
c)

549,15
3 265,11
5 030,24

7 556,51
3 602,21
22 152,77

1 074,05
432,49
337,73

4 094,21 187 123,78 91 371,32
1 063 307,90
1 210,17 110 095,23
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 8 päivänä kesäkuuta 2001,
terveyttä koskevista vaatimuksista tuoreen lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa annetun
direktiivin 64/433/ETY ja terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa
annetun direktiivin 71/118/ETY mukaisissa laitoksissa suoritettavia yleisen hygienian säännöllisiä
tarkastuksia koskevista säännöistä
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1561)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/471/EY)
(4)

On aiheellista vahvistaa nämä menetelmät käyttäen
perustana HACCP-järjestelmän viimeisimpiä periaatteita.

ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista tuoreen
lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 26 päivänä
heinäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/
433/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/23/EY (2), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

(5)

Laitoksen toimijan, omistajan tai tämän edustajan on
viranomaisten pyynnöstä pystyttävä ilmoittamaan
tarkastuseläinlääkärille tätä varten suoritettujen tarkastusten laatu, tiheys ja tulokset.

ottaa huomioon terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa 15 päivänä helmikuuta 1971 annetun
neuvoston direktiivin 71/118/ETY (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna direktiivillä 97/79/EY (4), ja erityisesti sen
6 artiklan 2 kohdan,

(6)

Tarkastuseläinlääkärin on säännöllisesti analysoitava
laitoksen toimijan suorittamien laitoksen tuotantoolosuhteiden yleistä hygieniaa koskevien tarkastusten
tulokset.

sekä katsoo seuraavaa:

(7)

Pienimuotoisilla
lihankäsittelylaitoksilla
voi
olla
enemmän vaikeuksia toteuttaa ehdotetut tarkastukset
taloudellisiin ja henkilöresursseihin liittyvien rajoitusten,
kokemuksen puutteen, riittämättömän infrastruktuurin
tai muiden oleellisten tekijöiden vuoksi; tässä suhteessa
tilanne voi puolueettomasti tarkastellen olla erilainen eri
jäsenvaltioissa.

(8)

On näin ollen aiheellista säätää pitempää siirtymäkautta
koskevasta mahdollisuudesta pienimuotoisten laitosten
tapauksessa edellyttäen, että tätä poikkeusta käyttävät
jäsenvaltiot toimittavat komissiolle tarvittavat tiedot sen
varmistamiseksi, että täytäntöönpanosta ei aiheudu
kilpailun vääristymiä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(1)

Lihankäsittelylaitosten toimijien on suoritettava säännöllisesti laitoksensa tuotanto-olosuhteiden yleistä hygieniaa
koskevia tarkastuksia.

(2)

Näiden tarkastusten on katettava kaikissa työvaiheissa
käytettävät työvälineet, laitteet ja koneet ja tarvittaessa
tuotteet; näihin kuuluvat myös mikrobiologiset tutkimukset.

(3)

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

Yhdenmukaisen soveltamisen takaamiseksi on vahvistettava tarkastusten laatu, tiheys sekä näytteenottomenetelmät ja bakteriologisen tutkimuksen menetelmät.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

121, 29.7.1964, s. 2012/64.
L 243, 11.10.1995, s. 7.
L 55, 8.3.1971, s. 23.
L 24, 30.1.1998, s. 31.
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ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
1.
Lihankäsittelylaitoksen toimijan on suoritettava säännöllisesti laitoksensa tuotanto-olosuhteiden yleistä hygieniaa
koskevia tarkastuksia seuraamalla ja pitämällä yllä seuraavien
HACCP-periaatteiden mukaisesti kehitettyä jatkuvaa menettelyä:
a) tunnistetaan vaarat, jotka on estettävä, poistettava tai vähennettävä hyväksyttävälle tasolle;
b) tunnistetaan kriittiset kohdat siinä vaiheessa tai niissä
vaiheissa, joissa valvonta on välttämätöntä vaaran estämiseksi tai poistamiseksi taikka vähentämiseksi hyväksyttävälle
tasolle;
c) laaditaan kriittisiin kohtiin kriittiset rajat, joilla erotellaan
hyväksyttävyys tasosta, jota ei voida hyväksyä, silloin kun
estetään, poistetaan tai vähennetään tunnistettuja vaaroja;
d) laaditaan kriittisiin kohtiin tehokkaat seurantamenettelyt ja
noudatetaan niitä;
e) toteutetaan korjaavia toimia silloin, kun valvonta osoittaa,
että kriittinen kohta ei ole hallinnassa;

L 165/49
2 artikla

Laitoksen toimijan on suoritettava direktiivin 64/433/ETY 10
artiklan 2 kohdassa tarkoitetut mikrobiologiset tutkimukset liitteessä säädetyllä tavalla.
Näytteet olisi otettava kohdista, joissa mikrobiologinen kontaminaatioriski on todennäköisin.
Liitteessä kuvatusta menettelystä poikkeavia menettelyjä
voidaan käyttää, jos on osoitettu toimivaltaisia viranomaisia
tyydyttävällä tavalla, että ne ovat vähintään samanarvoisia kuin
liitteessä säädetty menettely.
3 artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lihankäsittelylaitokset
panevat tämän päätöksen vaatimukset täytäntöön 12
kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymispäivästä.
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin soveltaa enintään 24 kuukauden
määräaikaa pienimuotoisten laitosten osalta edellyttäen, että ne
ilmoittavat ennalta komissiolle edellytyksistä, joiden mukaan ne
aikovat panna tämän poikkeuksen täytäntöön.
4 artikla

f) laaditaan menettelyt a—e alakohdassa esitettyjen toimenpiteiden toimivuuden tarkistamiseksi; tarkistusmenettelyjä on
toteutettava säännöllisesti;

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

g) laaditaan yrityksen luonteen ja koon kannalta olennaisia
asiakirjoja ja rekistereitä a—f alakohdassa esitettyjen
toimenpiteiden tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi ja
virallisten tarkastusten helpottamiseksi.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2001.

2.
Osana 1 kohdassa tarkoitettua järjestelmää lihankäsittelylaitosten toimijat voivat käyttää toimivaltaisen viranomaisen
arvioimia hyvien toimintatapojen oppaita.

Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE
1. NÄYTTEIDEN OTTO RUHOISTA BAKTERIOLOGISTA TUTKIMUSTA VARTEN (NAUTA, SIKA, LAMMAS,
VUOHI JA HEVONEN) TEURASTAMOISSA
Tässä ohjeessa on kuvaus ruhojen pinnan bakteriologisesta arvioinnista. Se kattaa näytteenoton, näytteiden käsittelyn sekä
tulosten esittämisen.
NÄYTTEENOTTOMENETELMÄ
Destruktiivista menetelmää sovellettaessa ruhosta on otettava neljä yhteensä 20 cm2:n suuruista kudosnäytettä nylkemisen jälkeen ennen jäähdytyksen alkua. Kudospalat voidaan ottaa käyttämällä steriiliä korkkiporaa (2,5 cm) tai leikkaamalla steriilillä välineellä 5 cm2:n suuruinen ja korkeintaan 5 mm:n paksuinen pala ruhosta. Näytteet on asetettava
aseptisesti näyteastiaan tai muoviseen laimennuspussiin teurastamolla ja siirrettävä laboratorioon, minkä jälkeen ne on
homogenisoitava (Stomacher- tai Blender-tyyppisellä homogenisaattorilla).
Jos käytetään nondestruktiivista menetelmää, sidetaitokset on kostutettava ennen näytteiden ottamista. Kostuttamiseen
on käytettävä steriiliä 0,1 %:n peptoni + 0,85 %:n NaCl -laimennusliuosta. Siveltävän näytteenottoalueen on oltava kooltaan vähintään 100 cm2 kussakin näytteenottokohdassa. Taitosta on kostutettava vähintään 5 sekunnin ajan laimennusliuoksessa, minkä jälkeen sitä on hangattava aluksi pystysuunnassa, sitten vaakasuunnassa ja sitten vinosti vähintään 20
sekunnin ajan näytemuotin avulla rajatun lihanpinnan koko alueelta. Aluetta olisi painettava mahdollisimman paljon.
Kostean taitoksen jälkeen sama menettely on toistettava kuivaa taitosta käyttäen. Jotta saataisiin keskenään vertailukelpoisia tuloksia, tekniikkaa on sovellettava yhtä johdonmukaisesti ja huolellisesti eri näytteiden, ruhojen ja näytteenottopäivien osalta.
NÄYTTEENOTTOKOHDAT RUHOJEN TUTKIMISTA VARTEN
(ks. kuvat)

Cattle carcasse = naudan ruho, rump = paisti, flank = kurve, brisket = rinta, neck = niska, Figure = kuva.
Pig carcasse = sian ruho, ham = kinkku, back = selkä, belly = kylki, jowl = poskiliha, Figure = kuva.
Seuraavat kohdat soveltuvat yleensä prosessivalvontaa varten:
Nauta: niska, rinta, kuve ja paisti (kuva 1)
Lammas, vuohi: kuve, rintakehän sivuosa, kylki ja rinta
Sika: selkä, poskiliha (tai poski), takaraajan keskiosa (kinkku) ja kylki (kuva 2)
Hevonen: kuve, rinta, selkä ja paisti
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Vaihtoehtoisia kohtia voidaan kuitenkin käyttää tarkastuseläinlääkärin lausunnon perusteella, mikäli on osoitettu, että
tietyssä laitoksessa käytetyn teurastustekniikan vuoksi kontaminaatio on muissa kohdissa todennäköisesti suurempi.
Tällaisissa tapauksissa voidaan valita kohtia, joissa kontaminaation on todettu olevan suurempi.
NÄYTTEENOTTOMENETTELY JA OTETTAVIEN NÄYTTEIDEN LUKUMÄÄRÄ
Jokaisen viikon yhtenä päivänä on otettava näytteet 5—10 ruhosta. Näytteenottotiheys voidaan muuttaa kahdeksi
viikoksi, mikäli kuutena peräkkäisenä viikkona saadaan tyydyttävät tulokset. Näytteenottopäivää on vaihdettava jokaisena
viikkona, jotta katettaisiin kaikki viikonpäivät. Direktiivin 64/433/ETY 4 artiklan mukaisissa tuotantomäärältään pienissä
laitoksissa sekä laitoksissa, jotka toimivat osa-aikaisesti, tarkastuseläinlääkäri määrittää ruhojen testaustiheyden käyttäen
perustana arviotaan kunkin laitoksen teurastuksen hygieniatasosta.
Kustakin ruhosta on otettava näyte neljästä kohtaa teurastuspäivän puolessavälissä, ennen jäähdytyksen alkua. Ruhon
tunnistustiedot sekä näytteenottopäivä ja -kellonaika on kirjattava kunkin näytteen osalta. Testatun ruhon eri näytteenottokohdista (paisti, kuve, rinta ja niska) otetut näytteet on yhdistettävä ennen niiden tutkimista. Mikäli saadut tulokset eivät
ole hyväksyttäviä ja mikäli korjaavat toimet eivät johda hygienian paranemiseen, uusia näytteitä ei tule yhdistää ennen
kuin nylkemiseen liittyvät ongelmat on ratkaistu.
MIKROBIOLOGINEN MENETELMÄ NÄYTTEIDEN TUTKIMISTA VARTEN
Destruktiivisen menetelmän avulla otetut näytteet ja nondestruktiivisen menetelmän avulla otetut pintasivelynäytteet on
pidettävä niiden tutkimiseen asti varastoituina 4 °C:n lämpötilassa. Näytteet on homogenisoitava muovisessa laimennuspussissa vähintään kahden minuutin ajan 100ml:ssa laimenninta (liuos, jossa on 0,1 % puskuroitua peptonivettä ja 0,9 %
natriumkloridia) käsittelemällä Stomacher-tyyppisellä homogenisaattorilla noin 250 jakson ajan, tai näytteiden homogenisointi on suoritettava Blender-tyyppisellä homogenisaattorilla. Pintasivelynäytteitä voidaan vaihtoehtoisesti ravistaa
voimakkaasti liuottimessa. Näytteet on tutkittava 24 tunnin kuluessa näytteenotosta.
Ennen maljausta tehtävä laimennus on suoritettava kymmenkertaisina laimennuksina käyttämällä liuosta, jossa on 0,1 %
peptonia + 0,85 % NaCl. Pintasivelynäytesuspensio ja Stomacher-pussissa oleva homogenisoitu lihasuspensio eivät ole
laimennoksia, ja ne on otettava huomioon laskettaessa 10° -laimennuksina.
Näytteistä on analysoitava kokonaispesäkeluvut ja enterobakteerit. Toimivaltaisen viranomaisen antaman hyväksynnän
perusteella ja asianmukaisten perusteiden vahvistamisen jälkeen enterobakteerien kvantitatiivisen määrityksen sijasta
voidaan kuitenkin käyttää E. coli -lukumäärää.
Selostettujen menetelmien lisäksi myös ISO-menetelmät voivat muodostaa perustan näytteiden tutkimista varten. Muita
kvantitatiivisia menetelmiä voidaan käyttää edellä mainittujen bakteerien analysoinnissa, mikäli ne ovat CEN:n tai
tunnustetun tieteellisen laitoksen hyväksymiä ja mikäli niiden käyttöön on saatu toimivaltaisen viranomaisen lupa.
TULOSTEN KIRJAAMINEN
Kaikki koetulokset on kirjattava pesäkkeitä muodostavina yksikköinä (pmy) pinta-ala-cm2:ä kohden. Jotta tuloksia voitaisiin arvioida, kirjatut tulokset on esitettävä prosessivalvontakaavioissa tai -taulukoissa siten, että vähintään 13:n viimeksi
suoritetun viikoittaisen tutkimuksen tulokset ovat nähtävissä järjestyksessä. Kirjatuista tiedoista on käytävä ilmi näytteen
tyyppi, alkuperä ja tunnistustiedot, näytteenottopäivä ja -kellonaika, näytteenoton suorittaneen henkilön nimi, näytteen
analysoinnin suorittaneen laboratorion nimi ja osoite, näytteen tutkimispäivä sekä käytettyä menetelmää koskevat
yksityiskohtaiset tiedot, kuten viljellyt agarmaljat, inkubaatiolämpötila ja -aika sekä maljaa kohden laskettuina pmy-yksikköinä ilmaistut tulokset, joita on käytetty pinta-ala-cm2:ä kohden laskettuina pmy-yksikköinä ilmaistun tuloksen laskennassa.
Laboratorion vastaavan henkilön on allekirjoitettava kirjatut tiedot.
Asiakirjoja on säilytettävä laitoksessa vähintään 18 kuukauden ajan, ja ne on esitettävä pyydettäessä tarkastuseläinlääkärille.
MIKROBIOLOGISTEN PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN NÄYTTEISTÄ SAATUIHIN KOETULOKSIIN DESTRUKTIIVISEN
MENETELMÄN YHTEYDESSÄ (taulukko 1)
Päivittäiset log-keskiarvot on jaoteltava yhteen kolmesta luokasta prosessivalvonnan tarkistusta varten; luokat ovat
hyväksyttävä, välttävä ja huono. M ja m ovat välttävä- ja hyväksyttävä-luokan ylärajoja näytteille, jotka on otettu
destruktiivista menetelmää soveltamalla.
On välttämätöntä soveltaa luotettavinta käytettävissä olevaa menetelmää, jotta toiminta vastaisi teollisuudessa sovellettuja
standardeja ja jotta helpotettaisiin validin perustietokannan laatimista. Siksi on tärkeää muistaa, että pintasivelynäytteitä
otettaessa poistetaan ainoastaan osa (usein 20 prosenttia tai vähemmän) lihan pinnalla olevasta kokonaismikrobistosta.
Näin ollen sivelynäytteiden avulla saadaan ainoastaan osoitus pintahygieniasta.
Mikäli käytetään muita kuin destruktiivisia menetelmiä, mikrobiologiset perusteet on vahvistettava erikseen jokaisen
sovelletun menetelmän kohdalla, jotta menetelmiä voidaan verrata destruktiiviseen menetelmään; lisäksi mikrobiologisille
perusteille on saatava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä.
TARKISTUSPERUSTEET
Koetulokset on luokiteltava vastaavien mikrobiologisten perusteiden mukaan samassa järjestyksessä kuin näytteet on
otettu. Jokaisen saadun uuden koetuloksen kohdalla tarkistusperusteita sovelletaan uudelleen, jotta voidaan arvioida
prosessivalvonnan taso hygienian ja ulosteperäisen saastumisen kannalta. Mikäli tulos ei ole hyväksyttävä tai mikäli
tulokset painottuvat epätyydyttävällä tavalla välttävä-luokkaan, prosessivalvonnan menettelyt on käytävä läpi, selvitettävä
mahdollisuuksien mukaan syy ja estettävä tilanteen toistuminen.
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PALAUTE
Kokeen tuloksista on annettava mahdollisimman pian palautetta vastaavalle henkilöstölle. Tuloksia on käytettävä teurastushygienian tason ylläpitämiseen ja parantamiseen. Huonojen tulosten syyt voidaan selvittää yhteistyössä teurastushenkilöstön kanssa, jos kyse on mahdollisesti seuraavista tekijöistä: 1) huonot työmenetelmät, 2) puuttuva tai riittämätön
koulutus ja/tai ohjeisto, 3) epätarkoituksenmukaisten puhdistus- ja/tai desinfiointitarvikkeiden ja -kemikaalien käyttö, 4)
puhdistuslaitteiston riittämätön huolto ja 5) riittämätön valvonta.
Taulukko 1:
Välttävien ja huonojen tulosten (pmy/cm2) päivittäiset log-keskiarvot bakteriologisia perusteita varten: naudasta, siasta,
lampaasta, vuohesta ja hevosesta otetut näytteet — destruktiivinen menetelmä
Hyväksyttävä

Välttävä
(> m mutta ≤ M)

Huono
(> M)

Nauta/sika/lammas
vuohi/hevonen

Nauta/sika/lammas/
vuohi/hevonen

Nauta/lammas/
vuohi/hevonen

Sika

Kokonaispesäkeluvut

< 3,5 log

< 4,0 log

3,5 log (sika: 4,0 log)
– 5,0 log

> 5,0 log

Enterobakteerit

< 1,5 log

< 2,0 log

1,5 log (sika: 2,0 log)
– 2,5 log (sika: 3,0 log)

> 2,5 log
(sika: > 3,0 log)

2. BAKTERIOLOGISTEN NÄYTTEIDEN OTTO PUHDISTUS- JA DESINFIOINTITARKASTUKSIA VARTEN
TEURASTAMOISSA JA LEIKKAAMOISSA
Kuvattua bakteriologisten näytteiden ottoa on sovellettava noudattaen standardipuhdistusmenettelyjä (SSOP), joissa määritetään ennen tuotannon aloittamista tehtävät tarkistukset alueilla, joilla on suora vaikutus tuotteen hygieniaan.
NÄYTTEENOTTOMENETELMÄ
Tässä ohjeessa kuvataan kosketusmaljamenetelmä ja pintasivelytekniikka. Näitä menetelmiä on käytettävä yksinomaan
puhdistettujen ja desinfioitujen, kuivien, tasaisten, riittävän suurten ja pehmeiden pintojen tutkimiseen.
Menetelmiä on käytettävä aina ennen tuotannon aloittamista — ei koskaan tuotannon aikana. Jos epäpuhtauksia on
silmämääräisesti todettavissa, puhdistus on katsottava huonoksi ilman mikrobiologista arviointia.
Tämä menetelmä ei sovellu näytteenottoon lihan ja lihavalmisteiden tapauksessa.
Menetelmiä, joilla saadaan vastaavat takeet, voidaan käyttää sen jälkeen, kun toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu
hyväksyntä.
KOSKETUSMALJAMENETELMÄ
Otettaessa, näytteitä kosketusmaljamenetelmällä (käyttäen pieniä muovisia kannellisia maljoja (sisähalkaisija 5,0 cm),
jotka on täytetty kokonaispesäkelukuagarilla (ISO:n viimeisimmän version mukaisesti), ja maljoja, jotka on täytetty
violettipuna-sappi-glukoosiagaarilla (ISO:n viimeisimmän version mukaisesti)) maljat painetaan jokaiseen näytteenottokohtaan, minkä jälkeen ne inkuboidaan. Kunkin maljan kosketuspinta on 20 cm2.
Valmistuksen jälkeen agarin säilyvyysaika on noin 3 kuukautta, kun sitä säilytetään suljetuissa pulloissa 2—4 °C:n
lämpötilassa. Vähän ennen maljojen valmistusta sopiva agar on sulatettava 100 °C:ssa ja jäähdytettävä 46—48 °C:n
lämpötilaan. Maljat on sijoitettava laminaarivirtauskaappiin, ja ne on täytettävä agarilla siten, että syntyy kupera pinta.
Valmistetut maljat on kuivattava ennen kuin ne inkuboidaan ylösalaisin asetettuina yön yli 37 °C:n lämpötilassa. Tämä on
myös hyödyllinen tapa tarkistaa, onko valmistuksen aikana mahdollisesti syntynyt kontaminaatiota; maljat, joissa on
nähtävissä pesäkkeitä, on poistettava.
Maljojen säilyvyysaika on yksi viikko 2—4.oC:n lämpötilassa, mikäli ne ovat suljetuissa muovipusseissa.
PINTASIVELYTEKNIIKKA
Näytteet on otettava sidetaitoksilla, jotka on kostutettu yhdellä millilitralla 0,1 % NaCl-peptoni-liuosta (8,5 g NaCl, 1 g
tryptoni-kaseiini-peptoni, 0,1 % agaria ja 1 000 ml tislattua vettä), steriilillä näytemuotilla merkityltä, mieluummin
20 cm2:n suuruiselta alueelta. Jos näytteenotto suoritetaan puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen, taitosten kostutusliuokseen on lisättävä 30 g/l Tween 80:tä ja 3 g/l lesitiiniä (tai muita tuotteita, joilla on vastaava vaikutus). Kosteilla alueilla
kuivat taitokset saattavat riittää.
Taitoksia on pidettävä steriileissä pihdeissä, ja näytteenottoaluetta on siveltävä kymmenen kertaa ylhäältä alas painamalla
pintaa voimakkaasti. Taitokset on koottava pulloon, joka sisältää 40 ml puskuroitua peptonia, jossa on 0,1 % agar-keittosuolaliuosta. Pintasivelynäytteet on jäähdytettävä 4 °C:n lämpötilaan ennen jatkokäsittelyä. Pulloa on ravistettava voimakkaasti, ennen kuin aletaan laimentaa kymmenkertaisina laimennuksina 40:een ml:aan 0,1 %:n NaCl-peptoni-liuosta, minkä
jälkeen suoritetaan mikrobiologinen tutkimus (esimerkiksi pisaramaljaustekniikalla).
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NÄYTTEENOTTOTIHEYS
Näytteitä on otettava aina vähintään 10 ja suurten tuotantomäärien alueilla enintään 30 kahden viikon aikana. Suurista
kohteista on otettava kolme näytettä. Jos tulokset ovat tietyn ajanjakson ajan tyydyttävät, näytteenottotiheyttä voidaan
muuttaa edellyttäen, että siihen saadaan tarkastuseläinlääkärin hyväksyntä. Eniten on kiinnitettävä huomiota alueisiin,
joiden on määrä tai jotka voivat tulla kosketuksiin tuotteen kanssa. Noin kaksi kolmannesta näytteiden kokonaismäärästä
on otettava pinnoista, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.
Jotta varmistettaisiin, että kaikki pinnat tulevat tarkastetuiksi kuukauden kuluessa, on laadittava aikataulu, joka osoittaa,
mistä pinnoista on otettava näytteet minäkin päivinä. Tulokset on kirjattava ja niistä on laadittava säännöllisesti
pylväsdiagrammeja, joista käy ilmi tapahtunut kehitys.
KULJETUS
Käytettyjä kosketusmaljoja ei tarvitse jäähdyttää kuljetuksen ajaksi eikä ennen inkubaatiota.
Pintasivelynäytteet on jäähdytettävä 4 °C:n lämpötilaan ennen jatkokäsittelyä.
BAKTERIOLOGISET MENETTELYT
Esitetyn kuvauksen lisäksi voidaan käyttää ISO-menetelmiä.
Bakteerilukumäärät on ilmoitettava organismien lukumääränä pinta-ala-cm2:ä kohden. Siirrostetut kokonaispesäkelukumaljat ja kosketusmaljat on inkuboitava 24 tunnin ajan 37 °C:n ± 1 °C:n lämpötilassa aerobisissa olosuhteissa kokonaispesäkeluvun määritystä varten. Tämä on tehtävä kahden tunnin kuluessa näytteenotosta. Bakteeripesäkkeiden määrä on
laskettava ja kirjattava.
Enterobakteerien lukumäärän arviointia varten on käytettävä violettipuna-sappiglukoosiagaria. Siirrostettujen maljojen ja
kosketusmaljojen inkubaation on alettava kahden tunnin kuluessa näytteenotosta aerobisissa olosuhteissa. Sen jälkeen,
kun maljat on inkuboitu 24 tunnin ajan 37 °C ± 1 °C:n lämpötilassa, niiden enterobakteerikasvu on tutkittava.
On suoritettava kokonaispesäkelukujen analyysi. Näytteenotto enterobakteerien määritystä varten on vapaaehtoista, jollei
tarkastuseläinlääkäri vaadi sen suorittamista.
NÄYTTEENOTTOKOHDAT
Muun muassa seuraavat kohdat olisi valittava näytteenottokohdiksi: veitsien desinfioimislaitteet, veitset (terän ja kahvan
liitoskohta), putkipistimet, peräsuolen pussituslaitteet ja niitä vastaavat laitteet, kalttausaltaat, karvomis-/koukutuspöytä
(sika), sahanterät ja leikkurit, vuodanvetolaitteisto, muut nylkemisessä käytetyt välineet, harjauskone, kinnerit ja kuljetukseen käytetyt astiat, kuljetinhihnat, esiliinat, leikkuupöydät, heiluriovet, jos ovien kautta siirretyt ruhot koskettavat niitä,
elinten kuljetinlinjojen poistoaukot, sellaiset tuotantolinjan osat, joita ruhot usein koskettavat sekä ylärakenteet, joista
saattaa tippua kosteutta.
TULOSTEN LASKENTA
Kosketusmaljojen samoin kuin pintasivelykokeissa saatujen kokonaispesäkelukujen ja enterobakteerien määrien osalta
tulokset on kirjattava rekisterilomakkeelle. Puhdistuksen ja desinfioinnin prosessivalvonnan tarkistusta varten on vahvistettu ainoastaan kaksi luokkaa kokonaispesäkelukujen ja enterobakteerien tapauksessa: hyväksyttävä ja huono. Kosketusmaljan pesäkkeiden hyväksyttävät lukumäärät sekä kokonaispesäkkeiden ja enterobakteerien (pintasivelykokeiden tulokset)
lukumäärät käyvät ilmi taulukosta 2.
Taulukko 2:
Pesäkkeiden keskiarvot pintoja koskevissa tutkimuksissa
Hyväksyttävä

Huono

Kokonaispesäkeluvut

0—10/cm2

> 10/cm2

Enterobakteerit

0—1/cm2

> 1/cm2

PALAUTE
Testin tulokset on ilmoitettava mahdollisimman pian vastaavalle henkilöstölle. Tuloksia on käytettävä puhdistus- ja
desinfiointitason ylläpitämiseen ja parantamiseen. Epätyydyttävien tulosten syyt voidaan selvittää yhteistyössä puhdistushenkilöstön kanssa. Kyse saattaa olla seuraavista tekijöistä: 1) puuttuva tai riittämätön koulutus ja/tai ohjeisto, 2)
epätarkoituksenmukaisten puhdistus- ja/tai desinfiointitarvikkeiden ja -kemikaalien käyttö, 3) puhdistuslaitteiston riittämätön huolto ja 4) riittämätön valvonta.
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YHTEISTÄ PASSITUSTA KÄSITTELEVÄN EY—EFTA-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2001,
tehty 7 päivänä kesäkuuta 2001,
yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta
(2001/472/EY)
SEKAKOMITEA joka

(7)

ottaa huomioon yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä
toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen (1) ja erityisesti sen
15 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

Tietokoneistettu toimintaympäristö lyhentää huomattavasti tiedustelumenettelyn aloittamiseen nykyisin liittyviä
aikoja.

(8)

Passitusta koskevien sähköisten tietojen käyttöä helpotetaan painamalla kuljetuksen viitenumero (MRN) passituksen saateasiakirjaan vakioituna viivakoodina, jolloin
menettely nopeutuu ja tehostuu,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Tietokoneavusteisen passitusjärjestelmän oikeusperustaa
on edelleen kehitettävä ja täydennettävä sekä tarvittaessa
se on saatettava ajan tasalle täysin tietokoneavusteisen
menettelyn yhdenmukaisen ja luotettavan toiminnan
varmistamiseksi.
Tietojen vaihto lähtö- ja rajatoimipaikkojen toimivaltaisten viranomaisten välillä tietotekniikan ja tietoverkkojen välityksellä mahdollistaa passitustapahtumien
aikaisempaa tehokkaamman valvonnan, ja samanaikaisesti se vapauttaa kuljettajat velvollisuudesta esittää
rajanylitysilmoitus jokaisessa rajatoimipaikassa.
Yleisvakuuden ja vakuuden antamista koskevan vapautuksen käytön valvomiseksi on tarpeen vahvistaa
kuhunkin passitustapahtumaan liittyvien tullien ja
muiden maksujen oletettu määrä tapauksissa, joissa
kyseisen määrän laskemiseen tarvittavat tiedot eivät ole
käytettävissä. Toimivaltaiset viranomaiset voivat
kuitenkin määritellä toisen suuruisen määrän, muun
tiedossaan olevan informaation perusteella.

(4)

Tietokoneavusteisen passitusjärjestelmän avulla valvottujen vakuuksien osalta voidaan luopua vakuusasiakirjojen paperiversioiden esittämisestä lähtötoimipaikassa.

(5)

Tositteilla annettavan yksittäisen vakuuden tietokoneavusteisen valvonnan osalta olisi otettava käyttöön
takaajan velvollisuus antaa vakuustoimipaikalle tarvittavat tiedot annetuista tositteista.

(6)

Jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat
hyötyisivät tietokoneavusteisesta passitusjärjestelmästä
parhaalla mahdollisella tavalla, on aiheellista velvoittaa
myös valtuutettu vastaanottaja vaihtamaan tietoja
määrätoimipaikan kanssa tietojenkäsittelytekniikkaa
käyttäen.

(1) EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Muutetaan liite I tämän päätöksen liitteen A mukaisesti.
2 artikla
Muutetaan liite III tämän päätöksen liitteen B mukaisesti.
3 artikla
1.

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

2.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2001.

3.
Kunkin luvan, jolla myönnetään valtuutetun vastaanottajan asema, on oltava liitteessä I olevan 74 a artiklan
mukainen toimivaltaisten viranomaisten vahvistamasta päivästä
alkaen ja viimeistään 31 päivästä maaliskuuta 2004 alkaen.
Sekakomitea arvioi ennen 1 päivää tammikuuta 2004 74 a
artiklan soveltamista suhteessa liitteen I, II osan VII luvun
määräyksiin. Tämän arvioinnin on perustuttava komission
maiden myötävaikutuksella laatimaan raporttiin. Sekakomitea
voi tältä pohjalta päättää, voidaanko ensimmäisessä kohdassa
mainitusta päivämäärästä poiketa ja millä ehdoin se voi
tapahtua.
Tehty Senohrabyssa 7 päivänä kesäkuuta 2001.
Sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
Vendulka HOLÁ
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LIITE A
Muutetaan liite I seuraavasti:
1. Lisätään 13 artiklan 1 kohtaan kolmas alakohta seuraavasti:
”Jos kuitenkin vakuutta koskevien tietojen vaihto vakuustoimipaikan ja lähtötoimipaikan välillä tapahtuu tietotekniikan ja tietoverkkojen välityksellä, vakuusasiakirjan alkuperäiskappaleen säilyttää vakuustoimipaikka eikä lähtötoimipaikassa esitetä paperiversiota.”
2. Lisätään 14 artiklaan kohta seuraavasti:
”3 a.
Jos vakuustoimipaikka vaihtaa vakuutta koskevia tietoja lähtötoimipaikkojen kanssa tietotekniikan ja tietoverkkojen välityksellä, takaajan on annettava tälle toimipaikalle kaikki tarvittavat tiedot, jotka koskevat sen antamia
yksittäistä vakuutta koskevia tositteita, toimivaltaisten viranomaisten päättämien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.”
3. Korvataan 32 artiklan 2 kohta seuraavasti:
”2.
Kuljettajan on esitettävä jokaisessa rajatoimipaikassa liitteessä III olevan mallin mukaiselle lomakkeelle laadittu
rajanylitysilmoitus. Rajatoimipaikan on säilytettävä ilmoitus. Jos kuitenkin passitustietojen vaihto lähtötoimipaikan ja
rajatoimipaikan välillä tapahtuu tietotekniikan ja tietoverkkojen välityksellä, rajanylitysilmoitusta ei esitetä.”
4. Lisätään 39 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 a.
Sovellettaessa II osan VII luvun määräyksiä ja jos lähtömaan toimivaltaiset viranomaiset eivät ole vastaanottaneet saapumisilmoitussanomaa sen määräajan kuluessa, jossa tavarat on esitettävä määrätullitoimipaikassa, kyseisten
viranomaisten on ilmoitettava asiasta passituksesta vastaavalle ja pyydettävä tätä toimittamaan todisteet menettelyn
päättymisestä.”
5. Lisätään 40 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Sovellettaessa II osan VII luvun määräyksiä toimivaltaisten viranomaisten on myös aloitettava viipymättä tiedustelumenettely joka kerta, kun ne eivät ole vastaanottaneet saapumisilmoitussanomaa sen määräajan kuluessa, jossa
tavarat on esitettävä määrätullitoimipaikassa, tai tarkastustulossanomaa kuuden päivän kuluessa saapumisilmoitussanoman vastaanottamisesta.”
6. Lisätään artikla seuraavasti:
”Vakuus
44 a artikla
Jos vakuustoimipaikka ja lähtötoimipaikka sijaitsevat eri maissa, vakuutta koskevien tietojen vaihdossa käytettävät
viestit ovat sopimuspuolten yhteisellä sopimuksella määritellyn rakenteen ja ominaisuuksien mukaiset.”
7. Korvataan 45 artikla seuraavasti:
”Saapumista ennakoiva sanoma ja rajanylitystä ennakoiva sanoma
45 artikla
Lähtötoimipaikka ilmoittaa ilmoitetulle määrätoimipaikalle yhteisestä passituksesta tavaroiden luovutuksen yhteydessä saapumista ennakoivalla sanomalla ja kullekin ilmoitetulle rajatoimipaikalle rajanylitystä ennakoivalla sanomalla. Nämä sanomat laaditaan käyttäen passitusilmoituksessa olevia tietoja, joita on tarvittaessa oikaistu, ja niitä on
täydennettävä asianmukaisesti. Nämä sanomat ovat sopimuspuolten yhteisellä sopimuksella määritellyn rakenteen ja
ominaisuuksien mukaiset.”
8. Lisätään artikla seuraavasti:
”Rajanylitystä koskeva ilmoitus
45 a artikla
Rajatoimipaikka kirjaa rajanylityksen lähtötoimipaikasta vastaanotetun rajanylitystä ennakoivan sanoman perusteella.
Tavaroiden mahdollinen tarkastaminen suoritetaan rajanylitystä ennakoivan sanoman perusteella. Rajanylityksestä
ilmoitetaan lähtötoimipaikalle rajanylitystä koskevalla sanomalla. Tämä sanoma on sopimuspuolten yhteisellä sopimuksella määritellyn rakenteen ja ominaisuuksien mukainen.”
9. Lisätään 56 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Sovellettaessa ensimmäistä alakohtaa lasketaan kunkin passituksen osalta mahdollisesti syntyvän velan määrä. Jos
tarvittavia tietoja ei ole käytettävissä, määrän katsotaan olevan 7 000 euroa, jollei toimivaltaisten viranomaisten
käytettävissä olevien tietojen perusteella päädytä muuhun määrään.”
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10. Lisätään 60 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Kuitenkin jos vakuutta koskevien tietojen vaihto vakuustoimipaikan ja lähtötoimipaikan välillä tapahtuu tietotekniikan ja tietoverkkojen välityksellä, lähtötoimipaikassa ei esitetä todistusta.”
11. Korvataan 74 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) lähetettävä viipymättä määrätoimipaikkaan tavaroiden mukana toimitetut passitusilmoituksen 4 ja 5 kappale,
joista käy ilmi tavaran saapumispäivä ja niihin mahdollisesti kiinnitettyjen sinettien kunto lukuun ottamatta
tapauksia joissa tiedot toimitetaan tietojenkäsittelytekniikkaa käyttäen.”
12. Lisätään 74 a artikla seuraavasti:
”Valtuutetut vastaanottajat II osan VII lukua sovellettaessa
74 a artikla
1.
Jos määrätoimipaikka soveltaa II osan VII luvun määräyksiä, henkilölle voidaan myöntää valtuutetun vastaanottajan asema, jos tämä täyttää 49 artiklassa määrätyt edellytykset sekä yhteyksissään toimivaltaisiin viranomaisiin
käyttää tietojenkäsittelytekniikkaa.
2.
Valtuutetun vastaanottajan on ilmoitettava määrätoimipaikalle tavaroiden saapumisesta ennen niiden purkamista.
3.
Luvassa on ilmoitettava erityisesti se, miten ja mihin mennessä valtuutettu vastaanottaja saa määrätoimipaikalta
saapumista ennakoivaa sanomaa koskevat tiedot 47 artiklan määräysten soveltamiseksi soveltuvan osin.”
13. Korvataan lisäyksessä IV olevan 3 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:
”— kyseistä yksittäistä vakuutta voidaan käyttää ainoastaan vakuusasiakirjassa yksilöidyssä lähtötoimipaikassa, paitsi
jos vakuutta koskevien tietojen vaihto vakuustoimipaikan ja lähtötoimipaikan välillä tapahtuu tietotekniikan ja
tietoverkkojen välityksellä.”
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LIITE B
Muutetaan liite III seuraavasti:
1. Lisätään lisäyksen A9 52 kohtaan koodin 2 osalta sarakkeeseen ”Muut tarvittavat tiedot” maininnat seuraavasti:
”— viittaus vakuussitoumukseen
— vakuustoimipaikka.”
2. Lisätään lisäyksen D1 II osan B kohdassa olevan tietoryhmän ”VAKUUDEN VIITE” määritteen ”GRN” ohjeiden jälkeen
teksti seuraavasti:
”GRN-numeron antaa vakuustoimipaikka kunkin yksittäisen vakuuden tunnistamista varten, ja se muodostetaan
seuraavasti:
Kenttä

Sisältö

Kentän tyyppi

Esimerkki

1

Kaksi viimeistä numeroa vakuuden hyväksymisen vuosiluvusta (YY)

Numeerinen 2

97

2

Vakuuden antamismaan tunnus (ISO alpha 2 maakoodi)

Aakkosellinen 2

IT

3

Vakuustoimipaikan antaman hyväksymisen vuosi- ja maakohtainen yksilöity tunniste

Aakkosnumeerinen 12

1234AB788966

4

Tarkistusluku

Aakkosnumeerinen 1

8

5

Uuteen tietokoneavusteiseen passitusmenettelyyn kirjatun
tositteilla annettavan yksittäisen vakuuden tunniste (1 kirjain ja 6 numeroa) tai tyhjä muiden vakuuslajien tapauksessa

Aakkosnumeerinen 7

A001017

Kentät 1 ja 2 täytetään edellä esitetyn mukaisesti.
Kenttään 3 on merkittävä vuosi- ja maakohtainen yksilöity tunniste vakuustoimipaikan antamalle vakuuden hyväksymiselle. Ne kansalliset hallinnot, jotka haluavat vakuustoimipaikan viitenumeron sisältyvän GRN-numeroon, voivat
käyttää korkeintaan kuutta ensimmäistä merkkiä vakuustoimipaikan kansallisen numeron sisällyttämiseksi siihen.
Kenttään 4 on merkittävä arvo, joka on GRN-numeron kenttien 1—3 tarkistusluku. Tämän kentän avulla voidaan
todeta GRN-numeron neljässä ensimmäisessä kentässä esiintyvät virheet.
Kenttää 5 käytetään ainoastaan, kun GRN-numero koskee uuteen tietokoneavusteiseen passitusmenettelyyn kirjattua
tositteilla annettavaa yksittäistä vakuutta. Tällöin tähän kenttään on merkittävä tositteen tunniste.”.
3. Korvataan lisäyksen D1 II osan B kohdassa olevan tietoryhmän ”VAKUUDEN VIITE” ohjeet seuraavasti:
”Numero: 99
Tietoryhmää käytetään, jos määrite ’Vakuuden laji’ sisältää koodin ’0’, ’1’, ’2’, ’4’ tai ’9’.”.
4. Korvataan lisäyksen D1 II osan B kohdassa olevan tietoryhmän ”GRN” ohjeet seuraavasti:
”Tyyppi/Pituus: an24
Määritettä käytetään GRN-numeron ilmaisemiseksi, jos määrite ’Vakuuden laji’ sisältää koodin ’0’, ’1’, ’2’, ’4’ tai ’9’.
Tällöin määritettä ’Muu vakuusviite’ ei voida käyttää.”.
5. Korvataan lisäyksen D1 II osan B kohdassa olevan määritteen ”Muu vakuusviite” ohjeet seuraavasti:
”Tyyppi/Pituus: an35
Määritettä käytetään, jos määrite ’Vakuuden laji’ sisältää muun koodin kuin koodin ’0’, ’1’, ’2’, ’4’ tai ’9’. Tällöin
määritettä ’GRN’ ei voida käyttää.”.
6. Korvataan lisäyksen D1 II osan B kohdassa olevan tietoryhmän ”VAKUUDEN VIITE” määritteen ”Koodi” ohjeet
seuraavasti:
”Tyyppi/Pituus: an4
Määritettä käytetään, jos määrite ’GRN’ on käytössä; muussa tapauksessa määritteen käyttö on maille valinnaista.
Määritteen antaa vakuuden lajista riippuen vakuustoimipaikka, takaaja tai passituksesta vastaava, ja sitä käytetään tietyn
vakuuden varmentamiseksi.”.
7. Lisätään lisäyksen D4 A kohdan 1 alakohtaan virke seuraavasti:
”MRN-numero tulostetaan myös viivakoodina vakiokoodia ’128’ ja ’B’-merkistöä käyttäen.”.
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EUROOPAN TALOUSALUE

ETA:N SEKAKOMITEA

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 54/2001,
tehty 18 päivänä toukokuuta 2001,
ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan
talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti
sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Sopimuksen liite I on muutettu 30 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 42/2001 (1).

(2)

Maaliskuun 10 päivänä 1995 tehdyssä ETA:n sekakomitean päätöksessä N:o 1/95 (2) on säädetty, että
Liechtensteinin on pantava täytäntöön sopimuksen liitteessä I olevan I luvun määräykset 1 päivään
tammikuuta 2000 mennessä, edellyttäen että ETA:n sekakomitean vuonna 1999 toteuttamasta
tarkastelusta ei muuta johdu.

(3)

Tämä tarkastelu on osoittanut, että siirtymäkauden perusteena olleet Liechtensteinin erityiset olosuhteet eivät ole muuttuneet eivätkä ne todennäköisesti muutu lähitulevaisuudessa.

(4)

Tällä perusteella on aiheellista pidentää siirtymäkautta 31 päivään joulukuuta 2001, kunnes on
saavutettu pysyvä ratkaisu, joka voidaan panna täytäntöön mainittuun päivään mennessä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Korvataan sopimuksen liitteessä I oleva alakohtaisten mukautusten ensimmäinen kohta seuraavasti:
”Liechtenstein vapautetaan eläinlääkintää koskevan I luvun määräyksien noudattamisesta 31 päivään
joulukuuta 2001. ETA:n sekakomitea tarkastelee tilannetta vuoden 2001 aikana löytääkseen asiaan
pysyvän ratkaisun.”.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2001, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan
mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (*).
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000.
(1) EYVL L 158, 14.6.2001.
(2) EYVL L 86, 20.4.1995, s. 58.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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3 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2001.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
P. WESTERLUND
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 55/2001,
tehty 18 päivänä toukokuuta 2001,
ETA-sopimuksen liitteen VII (Tutkintotodistusten vastavuoroisuuden tunnustaminen) muuttamisesta
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan
talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti
sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Sopimuksen liite VII on muutettu 27 päivänä lokakuuta 2000 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 89/2000 (1).

(2)

Sopimuksen liitteen VII la kohdan a alakohdan II 1 mukautuksen (täydentävästä ammatillisen
koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä 18 päivänä kesäkuuta 1992
annettu neuvoston direktiivi 92/51/ETY (2)) nojalla Norja on pyytänyt direktiivin 92/51/ETY liitteen
C muuttamista ETA-sopimuksen soveltamiseksi.

(3)

Teknisten ja ammatillisten aineiden opettajien ja maisemapuutarhureiden ja hammasteknikkojen
koulutuksen rakenteiden muutokset edellyttävät ensiksi mainittujen ammattien lisäämistä liitteeseen
C ja jälkimmäisten kahden ammatin poistamista siitä.

(4)

Sopimuksen liitteen VII 1 a kohdan muutoksessa (a) II 1 (b) (direktiivi 92/51/ETY) tarkoitettu
työryhmä on asennoitunut myönteisesti Norjan pyyntöön,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Korvataan sopimuksen liitteen VII 1 a kohdan b alakohdan mukautuksessa (b) (neuvoston direktiivi
92/51/ETY) kohta, joka alkaa sanoilla ”Norjassa” ja päättyy sanoihin ”…nimikettä ’Mester’”, seuraavalla:
”Norjassa
koulutus:
— teknisten ja ammatillisten aineiden opettaja (’yrkesfaglærer’)
johon kuuluu yhteensä kahdeksastatoista kahteenkymmeneen vuoteen kestävä koulutus ja harjoittelu, ja
johon kuuluu yhdeksästä kymmeneen vuotta ala-asteen ja alemman yläasteen opetusta, vähintään
kolmesta neljään vuoteen oppisopimusharjoittelua — vaihtoehtoisesti kaksi vuotta ammattiopistoa ja
kaksi vuotta oppisopimusharjoittelua — joka johtaa ammattiin tai kisällin todistukseen, vähintään neljä
vuotta käsityöläisen ammatillista kokemusta, vähintään yhden vuoden ammattiteorian jatko-opintoja ja
yhden vuoden kasvatusteorian ja käytännön opinto-ohjelmaa.”

2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2001, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan
mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (*).
(1) EYVL L 7, 11.1.2001, s. 9.
(2) EYVL L 209, 24.7.1992, s. 25.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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3 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2001.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
P. WESTERLUND
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 56/2001,
tehty 18 päivänä toukokuuta 2001,
ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan
talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti
sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Sopimuksen liite XX muutettiin 31 päivänä tammikuuta 2001 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 8/2001 (1).

(2)

Kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/31/EY (2) on otettava
osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Lisätään sopimuksen liitteessä XX olevan 32ca kohdan jälkeen (komission päätös 94/774/EY) kohta
seuraavasti:
”32d. 399 L 0031: Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista (EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1).”
2 artikla
Neuvoston direktiivin 1999/31/EY islannin ja norjankieliset tekstit, jotka julkaistaan Euroopan yhteisöjen
virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaiset.
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2001, jos sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset
ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (*).
4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2001.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
P. WESTERLUND

(1) EYVL L 66, 8.3.2001, s. 50.
(2) EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
(*) Valtiosäännön asettamat vaatimukset on ilmoitettu.

21.6.2001

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

L 165/63

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 57/2001,
tehty 18 päivänä toukokuuta 2001,
ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan
talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti
sen 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Sopimuksen liite XXI on muutettu 30 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyllä ETA:n sekakomitean
päätöksellä N:o 53/2001 (1).

(2)

Ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 530/1999 täytäntöönpanosta ansioiden rakennetta koskevien tietojen määrittelyn ja toimittamisen osalta 8 päivänä syyskuuta 2000 annettu komission asetus (EY) N:o 1916/2000 (2) olisi
otettava osaksi sopimusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Lisätään sopimuksen liitteessä XXI olevan 18da kohdan (komission asetus (EY) N:o 452/2000) jälkeen
kohta seuraavasti:
”18db. 32000 R 1916: Komission asetus (EY) N:o 1916/2000, annettu 8 päivänä syyskuuta 2000,
ansioita ja työvoimakustannuksia koskevista rakennetilastoista annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 530/1999 täytäntöönpanosta ansioiden rakennetta koskevien tietojen määrittelyn ja
toimittamisen osalta (EYVL L 229, 9.9.2000, s. 3).
Tätä sopimusta sovellettaessa asetusta koskevat seuraavat mukautukset:
Norjan osalta:
a) Muuttuja ’1.5 Kuuluuko pääosa tarkasteltavana olevan yksikön palkansaajista voimassa
olevien palkkaa koskevien työehtosopimusten piiriin’ on vapaaehtoinen.
b) Muuttuja ’3.1.2 Vuorotyöstä maksetut erityiskorvaukset’ sisältää vuorotyöstä maksetut
korvaukset ja muut ajoittaiset palkkiot.
c) Muuttuja ’3.5 Vuosittaiset poissaolopäivät’ sisältää ainoastaan lomapäivien määrän eikä
sairaudesta tai ammatillisesta koulutuksesta johtuvaa poissaoloa.”
2 artikla
Komission asetuksen (EY) N:o 1916/2000 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan
yhteisöjen virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2001, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan
mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (*).
4 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2001.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
P. WESTERLUND

(1) EYVL L 158, 14.6.2001, s. 71.
(2) EYVL L 229, 9.9.2000, s. 3.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 58/2001,
tehty 18 päivänä toukokuuta 2001,
yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen
pöytäkirjan 31 muuttamisesta
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on mukautettuna mainitun
sopimuksen mukauttamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 25 päivänä helmikuuta 2000 tehdyllä ETA:n sekakomitean
päätöksellä N:o 24/2000 (1).

(2)

On aiheellista laajentaa sopimuspuolten yhteistyötä siten, että se käsittää yhteisön yhteistyöjärjestelyistä onnettomuuksista tai tahallisista päästöistä aiheutuvan meren pilaantumisen alalla 20 päivänä
joulukuuta 2000 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 2850/2000/EY (2).

(3)

Tämän vuoksi sopimuksen pöytäkirja 31 olisi muutettava siten, että laajennettu yhteistyö voitaisiin
aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2001 alkavin vaikutuksin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Lisätään sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevaan 3 artiklaan kohdat seuraavasti:
”4. EFTA-valtiot osallistuvat 1 päivänä tammikuuta 2001 alkaen jäljempänä 7 kohdassa tarkoitettuun
yhteisön toimintaohjelmaan.
5. EFTA-valtiot osallistuvat 7 kohdassa tarkoitetun yhteisön toimintaohjelman rahoitukseen sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.
6. EFTA-valtiot osallistuvat täysimääräisesti niiden Euroopan yhteisön komiteoiden työhön, jotka
avustavat Euroopan komissiota 7 kohdassa tarkoitetun yhteisön toimintaohjelman hallinnoimisessa,
kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.
7. Tämä artikla koskee seuraavaa yhteisön säädöstä ja siitä johtuvia säädöksiä:
— 32000 D 2850: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2850/2000/EY, tehty 20
päivänä joulukuuta 2000, yhteisön yhteistyöjärjestelyistä onnettomuuksista tai tahallisista päästöistä aiheutuvan meren pilaantumisen alalla (EYVL L 332, 28.12.2000, s. 1).”
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2001, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan
mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (*).
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2001.
3 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2001.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
P. WESTERLUND

(1) EYVL L 103, 12.4.2001, s. 51.
(2) EYVL L 332, 28.12.2000, s. 1.
(*) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS
N:o 59/2001,
tehty 18 päivänä toukokuuta 2001,
yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen
pöytäkirjan 31 muuttamisesta
ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on mukautettuna mainitun
sopimuksen mukauttamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 29 päivänä marraskuuta 1996 tehdyllä ETA:n sekakomitean
päätöksellä N:o 70/96 (1).

(2)

On aiheellista laajentaa sopimuspuolten yhteistyötä siten, että se käsittää Euroopan audiovisuaalisessa
ohjelmatuotannossa toimivien ammattilaisten koulutusohjelman täytäntöönpanosta (Media-koulutus)
(2001—2005) 19 päivänä tammikuuta 2001 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen
N:o 163/2001/EY (2) ja eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen sekä
myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpanosta (Media Plus — Kehittäminen,
levitys ja myynninedistäminen) (2001—2005) 20 päivänä joulukuuta 2000 tehdyn neuvoston
päätöksen 2000/821/EY (3).

(3)

Tämän vuoksi sopimuksen pöytäkirja 31 olisi muutettava siten, että laajennettu yhteistyö voitaisiin
aloittaa 1 päivästä tammikuuta 2001,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Lisätään sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 9 artiklan 4 kohtaan luetelmakohdat seuraavasti:
”— 32001 D 0163: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 163/2001/EY, tehty 19 päivänä
tammikuuta 2001, Euroopan audiovisuaalisessa ohjelmatuotannossa toimivien ammattilaisten
koulutusohjelman täytäntöönpanosta (Media-koulutus) (2001—2005) (EYVL L 26, 27.1.2001,
s. 1 ).
— 32000 D 0821: Neuvoston päätös 2000/821/EY, tehty 20 päivänä joulukuuta 2000, eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista
koskevan ohjelman täytäntöönpanosta (Media Plus — Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen) (2001—2005) (EYVL L 336, 30.12.2000, s. 82).”
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2001, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan
mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle (*).
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2001.
3 artikla
Tämä päätös julkaistaan Eurooopan yhteisöjen virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.
Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2001.
ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja
P. WESTERLUND

(1)
(2)
(3)
(*)

EYVL L 71, 13.3.1997, s. 43.
EYVL L 26, 27.1.2001, s. 1.
EYVL L 336, 30.12.2000, s. 82.
Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.
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OIKAISUJA
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1080/2001, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2001, CN-koodiin 0202 kuuluvaa
jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvia tuotteita koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja
hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2001 ja 30 päivän kesäkuuta 2002 väliseksi ajaksi)
(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 149, 2. kesäkuuta 2001)
Sivulla 13 olevan 7 artiklan 4 kohdan c alakohdassa:
korvataan:

”0202 10 00, 0202 20, 0202 30, 0206 29 91,”

seuraavasti: ”— 0202 10 00, 0202 20
— 0202 30, 0206 29 91.”.
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