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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1386/2001,
annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001,
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin,
itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

(3)

On aiheellista täsmentää, että Itävallan lakisääteisen
erityisavustusjärjestelmän etuudet myönnetään asetuksen
(ETY) N:o 1408/71 III osaston 3 luvun säännösten
mukaisesti.

(4)

Olisi muutettava liitteessä VI olevaa jaksoa ”N. RUOTSI”
siten, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa
C-275/96 Kuusijärvi v. Riksförsäkringsverket 11 päivänä
kesäkuuta 1998 antama tuomio (6) otetaan huomioon.

(5)

On aiheellista muuttaa asetuksen (ETY) N:o 574/72 34
artiklan 5 kohta, jotta se erotetaan 34 artiklan 4
kohdasta eikä siis enää viitata enimmäismäärää käyttävään korvausmenettelyyn, jos kustannukset ovat aiheutuneet oleskeltaessa jäsenvaltiossa, jossa ei ole säädetty
korvausten enimmäismääristä.

(6)

On tarpeen muuttaa asetuksen (ETY) N:o 574/72 93
artiklan 1 kohta siten, että otetaan huomioon neuvoston
asetus (EY) N:o 307/1999 (7), jolla asetuksen (ETY) N:o
1408/71 soveltamisala ulotetaan koskemaan opiskelijoita.

(7)

On aiheellista muuttaa asetuksen (ETY) N:o 574/72 107
artikla, koska euro on otettu käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1999.

(8)

Työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan tavoitteen
saavuttamiseksi on tarpeen ja aiheellista, että kansallisten
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia
sääntöjä muutetaan sitovalla ja sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa sovellettavalla yhteisön lainsäädäntövälineellä.

(9)

Lukuun ottamatta 42 artiklaa, perustamissopimuksessa
ei ole muita määräyksiä tämän päätöksen tekemiseksi
tarvittavista valtuuksista kuin 308 artikla,

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 42 ja 308 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (1), jonka komissio on
tehnyt siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikuntaa kuultuaan,
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (3),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

(2)

On aiheellista tehdä tiettyjä muutoksia neuvoston
asetuksiin (ETY) N:o 1408/71 (4) sekä (ETY) N:o 574/
72 (5). Nämä muutokset liittyvät niihin muutoksiin, jotka
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet sosiaaliturvalainsäädännössään.
Ranskan hallitus on ilmoittanut neuvoston puheenjohtajalle julistuksesta, jolla Ranskan lisäeläkejärjestelmät
ARRCO ja AGIRC saatetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/
71 soveltamisalan piiriin, minkä vuoksi olisi aiheellista
helpottaa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 soveltamista
kyseisiin järjestelmiin lisäämällä liitteessä IV olevaan C
osaan ja liitteeseen VI uudet kohdat, joilla erityisesti
otetaan huomioon kyseisten järjestelmien täydentävä
luonne perusjärjestelmiin verrattuna sekä se, että näiden
järjestelmien mukaiset etuudet lasketaan karttuneiden
eläkepisteiden perusteella riippumatta täyttyneistä
kausista.

(1) EYVL C 274 E, 26.9.2000, s. 113.
(2) EYVL C 367, 20.12.2000, s. 18.
(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. helmikuuta 2001 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 14.
toukokuuta 2001.
4
( ) EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1399/1999 (EYVL L 164,
30.6.1999, s. 1).
5
( ) EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1399/1999.

(6) Kok. 1998, s. I-3419.
(7) EYVL L 38, 12.2.1999, s. 1.
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3) Muutetaan 107 artikla seuraavasti:

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

a) Korvataan 107 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.

1 artikla

a) asetus: 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohta, 14 d artiklan 1
kohta, 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan viimeinen
virke, 22 artiklan 1 kohdan ii alakohdan viimeinen
virke, 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan viimeistä
edellinen virke, 41 artiklan 1 kohdan c ja d alakohta,
46 artiklan 4 kohta, 46 a artiklan 3 kohta, 50 artikla,
52 artiklan b kohdan viimeinen virke, 55 artiklan 1
kohdan ii alakohdan viimeinen virke, 70 artiklan 1
kohdan ensimmäinen alakohta, 71 artiklan 1 kohdan
a alakohdan ii alakohta ja b alakohdan ii alakohdan
viimeistä edellinen virke;

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteet II a, IV ja VI
tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla
Muutetaan asetus (ETY) N:o 574/72 seuraavasti:
1) Korvataan 34 artiklan 5 kohta seuraavasti:

b) täytäntöönpanoasetus: 34 artiklan 1, 4 ja 5 kohta:

”5.
Jos oleskeluvaltion lainsäädännössä ei ole säädetty
korvausmääristä, toimivaltainen laitos voi suorittaa
korvauksen soveltamiensa taksojen mukaisesti ilman, että
asianomaisen henkilön suostumus on tarpeen. Korvattava
määrä ei saa kuitenkaan ylittää todellisia kustannuksia.”

eri valuutoissa osoitettujen määrien muuntaminen valuutaksi tapahtuu komission laskeman kurssin mukaisesti,
joka perustuu Euroopan keskuspankin julkaisemien
valuuttojen viitekurssien kuukausittaiseen keskiarvoon 2
kohdassa säädetyn viiteajanjakson aikana.”

2) Korvataan 93 artiklan 1 kohta seuraavasti:
”1.
Toimivaltainen laitos korvaa luontoisetuudet, jotka
on asetuksen 19 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti myönnetty palkatuille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille sekä heidän perheenjäsenilleen, jotka asuvat saman
jäsenvaltion alueella, sekä luontoisetuudet, jotka on myönnetty asetuksen 21 artiklan 2 kohdan, 22, 22 a ja 22 b
artiklan, 25 artiklan 1, 3 ja 4 kohdan, 26 artiklan, 31, 34 a
tai 34 b artiklan mukaisesti, laitokselle, joka on myöntänyt
kyseiset etuudet, viimeksi mainitun laitoksen kirjanpidon
perusteella.”

Seuraavien säännösten soveltamiseksi:

b) Poistetaan 3 kohta.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sen julkaisemista Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä
päivänä.
Tämän asetuksen 1 artiklaa sovelletaan asetuksen (ETY) N:o
1408/71 liitteessä IV olevan C osan jaksoon ”E. Ranska” ja
liitteessä VI olevaan jaksoon ”E. Ranska” tehtyjen muutosten
osalta 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Luxemburgissa 5 päivänä kesäkuuta 2001.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

N. FONTAINE

L. ENGQVIST
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Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteet II a, IV ja VI seuraavasti:
1) Korvataan liitteessä II a olevan jakson ”O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA” c ja g alakohta seuraavasti:
”c) Verohelpotus työntekijöille, joilla on huollettavanaan perhe (vuoden 1992 Social Security Contributions and
Benefits Act, 123 jakson 1 kohdan b alakohta, ja vuoden 1992 Social Security Contributions and Benefits
(Northern Ireland) Act, 122 jakson 1 kohdan b alakohta, sekä vuoden 1999 Tax Credits Act).”
”g) Vammaisen verohelpotus (vuoden 1992 Social Security Contributions and Benefits Act, 123 jakson 1 kohdan c
alakohta, ja vuoden 1992 Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act, 122 jakson 1 kohdan
c alakohta, sekä vuoden 1999 Tax Credits Act).”
2) Korvataan liitteessä IV olevassa C osassa jaksossa ”E. RANSKA” ilmaisu ”Ei mitään” seuraavasti:
”Kaikki työntekijöiden lisäeläkejärjestelmän mukaisia eläke-etuuksia tai jälkeenjääneiden etuuksia koskevat hakemukset,
lukuun ottamatta siviili-ilmailualan lentohenkilökunnan lisäeläkejärjestelmän mukaisia vanhuuseläkkeitä tai jälkeenjääneen puolison eläkkeitä koskevia hakemuksia.”
3) Muutetaan liite VI seuraavasti:
a) Muutetaan jakso ”E. RANSKA” seuraavasti:
i) Lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Edellä mainitut edellytykset ovat voimassa myös sovellettaessa muiden jäsenvaltioiden kansalaisiin säännöksiä,
joiden mukaan Ranskan ulkopuolella ammatillista toimintaansa harjoittava ranskalainen palkattu työntekijä voi
vapaaehtoisesti liittyä Ranskan työntekijöiden lisäeläkejärjestelmään joko suoraan tai työnantajansa välityksellä.”
ii) Korvataan 5 kohta seuraavasti:
”5. Laskettaessa asetuksen 46 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua teoreettista määrää perus- tai
lisäjärjestelmissä, joissa vanhuuseläkkeet lasketaan eläkepisteiden perusteella, toimivaltainen laitos ottaa
huomioon muiden jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti täyttyneen jokaisen vakuutusvuoden osalta
vakuutuspisteiden lukumäärän, joka on laskettu jakamalla toimivaltaisen laitoksen soveltaman lainsäädännön mukaisesti kertyneiden vakuutuspisteiden lukumäärä näitä pisteitä vastaavien vuosien lukumäärällä.”
iii) Lisätään kohta seuraavasti:
”9. Asetuksen III osaston 3 luvussa tarkoitettuihin palkattuihin työntekijöihin tai entisiin palkattuihin työntekijöihin sovellettavan Ranskan lainsäädännön katsotaan kattavan sekä vanhuuseläkevakuutuksen perusjärjestelmän (tai perusjärjestelmät) että lisäeläkejärjestelmän (tai lisäjärjestelmät), johon (joihin) kyseinen henkilö
on kuulunut.”
b) Lisätään jaksoon ”K. ITÄVALTA” kohta seuraavasti:
”7. Erityisavustuksesta 30 päivänä marraskuuta 1973 annetun lain (”Sonderunter-stützungsgesetz”) mukaista erityisavustusta pidetään tätä asetusta sovellettaessa vanhuuseläkkeenä.”
c) Korvataan jakson ”N. RUOTSI” 1 kohta seuraavasti:
”1. Määritettäessä asetuksen 72 artiklan mukaisesti henkilön oikeutta vanhempainetuuteen katsotaan toisessa
jäsenvaltiossa täyttyneiden vakuutuskausien perustuvan samaan keskimääräiseen ansioon kuin niiden Ruotsissa
täyttyneiden vakuutuskausien, joiden kanssa ne lasketaan yhteen.”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1387/2001,
annettu 9 päivänä heinäkuuta 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 10 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 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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tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9 päivänä heinäkuuta
2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
060
091
092
999
052
999
052
999
388
528
999
388
400
508
512
528
720
800
804
999
388
512
528
800
804
999
052
064
999
052
064
400
999
052
999
052
064
624
999

77,5
71,3
39,6
39,6
57,0
81,2
81,2
73,8
73,8
76,1
70,0
73,0
95,7
136,6
98,9
97,6
79,6
144,1
215,7
107,4
122,0
89,1
82,8
74,4
75,8
123,2
89,1
184,7
173,2
178,9
337,0
201,8
277,5
272,1
220,8
220,8
102,0
170,3
286,1
186,1

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 10 00

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

(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 1388/2001,
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2001,
valkoisen sokerin toimittamisesta elintarvikeapuna
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

kuuta 1997 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o
2519/97 (2) annettujen sääntöjen mukaan. On tarpeen
tarkentaa erityisesti toimittamista koskevat määräajat ja
ehdot siitä aiheutuneiden kustannusten määrittämisessä,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

(1)

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

Yhteisössä saatetaan liikkeelle valkoista sokeria sen toimittamiseksi yhteisön elintarvikeapuna liitteessä osoitetuille vastaanottajille asetuksen (EY) N:o 2519/97 säännösten mukaisesti ja
liitteessä luetelluin edellytyksin.

(2)

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

Tarjoajan katsotaan saaneen tietoonsa kaikki sovellettavat
yleiset ja erityiset ehdot ja hyväksyneen ne. Mitään muita hänen
tarjoukseensa sisältyviä ehtoja tai varauksia ei oteta huomioon.

(3)

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

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

(2) EYVL L 346, 17.12.1997, s. 23.
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FI

LIITE
ERÄ A
1. Toimet nro: 108/00 (A1); 362/99 (A2); 363/99 (A3)
2. Edunsaaja (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland p. (31-70) 33 05 757; f. 36 41 701; teleksi
30960 EURON NL
3. Edunsaajan edustaja: vastaanottaja nimittää
4. Määrämaa: Madagaskar
5. Hankittava tuote: valkoinen sokeri (sokeri ”A” tai ”B”)
6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 60
7. Erien lukumäärä: 1; 3 osassa (A1: 20 t; A2: 20 t; A3: 20 t)
8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu (3) (5): katso EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1 (C.1)
9. Pakkaaminen (7): katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (11.2 A 1.b, 2.b ja B.4)
10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät (6): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (V.A.3)
— merkinnöissä käytettävä kieli: ranska
— lisämerkinnät: —
11. Tuotteen hankintatapa: yhteisön markkinat
12. Vahvistettu toimitusvaihe: toimitettu määräpaikkaan
13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan
14. a) Laivaussatama: —
b) Lastauspaikka: —
15. Purkaussatama: —
16. Määräpaikka:

A1: Association humanitaire Akamasoa Andralanitra, Antananarivo
A2: Mgr. Antoine Scopelliti, Eveche 503 Anbatondrazaka; p. (261-20) 548 10 12
A3: Paroisse Kristy Mpanjaka P. Louis Lopergolo, Manjakaray, Antananarivo: p. (26120) 224 01 00; f. 224 15 03

— välisatama tai -varasto: —
— maakuljetusreitti: —
17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen:
— ensimmäinen määräaika: 30.9.2001
— toinen määräaika: 28.10.2001
18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika:
— ensimmäinen määräaika: 20.—31.8.2001
— toinen määräaika: 17.—30.9.2001
19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa):
— ensimmäinen määräaika: 24.7.2001
— toinen määräaika: 21.8.2001
20. Tarjousvakuuden määrä: 15 euroa tonnia kohti
21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment
Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; teleksi 25670 AGREC B; f. (32-2)
296 70 03 / 296 70 04 (ainoastaan)
22. Vientituki (4): 4.7.2001 sovellettava tuki, joka on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 1311/2001 (EYVL L
177, 30.6.2001, s. 26)

L 187/7
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Viitteet:
(1) Lisätietoja: Torben Vestergaard p. (32-2) 299 30 50, f. (32-2) 296 20 05.
(2) Toimittajan on otettava yhteyttä vastaanottajaan mahdollisimman pian selvittääkseen, mitä kuljetusasiakirjoja tarvitaan.
(3) Toimittajan on annettava vastaanottajalle viralliselta laitokselta peräisin oleva todistus siitä, että kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevat ydinsäteilyä koskevat normit eivät ylity toimitettavan tuotteen osalta. Radioaktiivisuustodistuksessa on oltava cesium-134- ja -137-sekä jodi-131-taso.
(4) Komission asetusta (EY) N:o 259/98 (EYVL L 25, 31.1.1998, s. 39) sovelletaan vientitukeen. Edellä mainitun asetuksen
2 artiklassa tarkoitettu päivämäärä on tämän liitteen kohtaan 22 merkitty päivämäärä.
Tavaran toimittajaa pyydetään kiinnittämään huomiota mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan viimeiseen alakohtaan.
Kopio todistuksesta on toimitettava heti vienti-ilmoituksen hyväksymisen jälkeen faksinumeroon (32-2) 296 20 05.
(5) Toimittaja toimittaa vastaanottajalle tai tämän edustajalle toimituksen yhteydessä seuraavat asiakirjat:
— terveystodistus.
(6) Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 114, 29.4.1991 määrätään, V.A.3.c kohdan teksti
korvataan seuraavalla tekstillä: ”merkintä ’Euroopan yhteisö’”.
(7) Sen varalta, että tavarat mahdollisesti säkitetään uudelleen, toimittajan on toimitettava 2 prosenttia ylimääräisiä tyhjiä
säkkejä, jotka ovat samaa laatua kuin tavaraa sisältävät säkit ja joissa on merkinnän jälkeen suuraakkonen ”R”.

10.7.2001

10.7.2001
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1389/2001,
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2001,
kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

(4)

Toimitusten toteutumisen varmistamiseksi olisi säädettävä, että tarjouksen tekijöillä on mahdollisuus hankkia
joko rapsiöljyä tai auringonkukkaöljyä. Kunkin erän
toimitus myönnetään alhaisimman tarjouksen tekijälle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

(1)

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

Yhteisössä saatetaan liikkeelle kasviöljyä sen toimittamiseksi
yhteisön elintarvikeapuna liitteessä osoitetuille vastaanottajille
asetuksen (EY) N:o 2519/97 säännösten mukaisesti ja liitteessä
luetelluin edellytyksin.

(2)

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

Toimittaminen kattaa yhteisössä tuotetun kasviöljyn liikkeelle
saattamisen. Liikkeelle saattaminen ei saa koskea sisäisessä
jalostusmenettelyssä valmistettua ja/tai pakattua tuotetta.

(3)

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

Tarjoajan katsotaan saaneen tietoonsa kaikki sovellettavat
yleiset ja erityiset ehdot ja hyväksyneen ne. Mitään muita hänen
tarjoukseensa sisältyviä ehtoja tai varauksia ei oteta huomioon.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1.
(2) EYVL L 346, 17.12.1997, s. 23.
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LIITE
ERÄ A
1. Toimet nro: 103/00 (A1); 104/00 (A2); 105/00 (A3)
2. Edunsaaja (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; p. (31-70) 33 05 757; f. 36 41 701; teleksi
30960 EURON NL
3. Edunsaajan edustaja: vastaanottaja nimittää
4. Määrämaa: Madagaskar
5. Hankittava tuote: puhdistettu auringonkukkaöljy
6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 144
7. Erien lukumäärä: 1; 3 osassa (A1: 18 t; A2: 30 t; A3: 96 t)
8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu (3) (4): katso EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1 (D.2)
9. Pakkaaminen: katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (10.4 A, B ja C.2)
10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät (5): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (III.A.3)
— merkinnöissä käytettävä kieli: ranska
— lisämerkinnät: —
11. Tuotteen hankintatapa: yhteisön markkinat
Liikkeelle saattaminen ei saa koskea sisäisessä jalostusmenettelyssä valmistettua ja/tai pakattua tuotetta.
12. Vahvistettu toimitusvaihe: toimitettu määräpaikkaan
13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan
14. a) Laivaussatama: —
b) Lastauspaikka: —
15. Purkaussatama: —
16. Määräpaikka:

A1: Association humanitaire Akamasoa Andralanitra, Antananarivo
A2: Mgr. Antoine Scopelliti, Eveche 503 Anbatondrazaka; p. (261-20) 548 10 12
A3: Paroisse Kristy Mpanjaka P. Louis Lopergolo, Manjakaray, Antananarivo: p. (26120) 224 01 00; f. 224 15 03

— välisatama tai -varasto: —
— maakuljetusreitti: —
17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen:
— ensimmäinen määräaika: 30.9.2001
— toinen määräaika: 28.10.2001
18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika:
— ensimmäinen määräaika: 20.—31.8.2001
— toinen määräaika: 17.—30.9.2001
19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa):
— ensimmäinen määräaika: 24.7.2001
— toinen määräaika: 21.8.2001
20. Tarjousvakuuden määrä: 15 euroa tonnia kohti
21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment
Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; teleksi 25670 AGREC B; f. (32-2)
296 70 03 / 296 70 04 (ainoastaan)
22. Vientituki: —

10.7.2001

10.7.2001
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ERÄ B

1. Toimet nro: 9/01 (B1); 10/01 (B2)
2. Edunsaaja (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; p. (31-70) 33 05 757; f. 36 41 701; teleksi
30960 EURON NL
3. Edunsaajan edustaja: vastaanottaja nimittää
4. Määrämaa: Angola
5. Hankittava tuote: puhdistettu auringonkukkaöljy
6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 559
7. Erien lukumäärä: 1; 2 osassa (B1: 440 t; B2: 119 t)
8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu (3) (4): katso EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1 (D.2)
9. Pakkaaminen: katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (10.8 A, B ja C.2)
10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät (5): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (III.A.3)
— merkinnöissä käytettävä kieli: portugali
— lisämerkinnät: —
11. Tuotteen hankintatapa: yhteisön markkinat.
Liikkeelle saattaminen ei saa koskea sisäisessä jalostusmenettelyssä valmistettua ja/tai pakattua tuotetta.
12. Vahvistettu toimitusvaihe: toimitettu purkusatamaan — konttiterminaalissa
13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan
14. a) Laivaussatama: —
b) Lastauspaikka: —
15. Purkaussatama: B1: Luanda; B2; Namibe
16. Määräpaikka:
— välisatama tai -varasto: —
— maakuljetusreitti: —
17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen:
— ensimmäinen määräaika: 30.9.2001
— toinen määräaika: 28.10.2001
18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika:
— ensimmäinen määräaika: 20.—31.8.2001
— toinen määräaika: 17.—30.9.2001
19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa):
— ensimmäinen määräaika: 24.7.2001
— toinen määräaika: 21.8.2001
20. Tarjousvakuuden määrä: 15 euroa tonnia kohti
21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment
Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; teleksi 25670 AGREC B; f. (32-2)
296 70 03 / 296 70 04 (ainoastaan)
22. Vientituki: —

L 187/11
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Viitteet:
(1) Lisätietoja: Torben Vestergaard, p. (32-2) 299 30 50; f. (32-2) 296 20 05.
(2) Toimittajan on otettava yhteyttä vastaanottajaan mahdollisimman pian selvittääkseen, mitä kuljetusasiakirjoja tarvitaan.
(3) Toimittajan on annettava vastaanottajalle viralliselta laitokselta peräisin oleva todistus siitä, että kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevat ydinsäteilyä koskevat normit eivät ylity toimitettavan tuotteen osalta. Radioaktiivisuustodistuksessa on oltava cesium-134- ja -137- sekä jodi-131-taso.
(4) Toimittaja toimittaa vastaanottajalle tai tämän edustajalle toimituksen yhteydessä seuraavat asiakirjat:
— terveystodistus.
(5) Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 114, 29.4.1991 määrätään, III.A.3.c kohdan teksti
korvataan seuraavalla tekstillä: ”merkintä ’Euroopan yhteisö’”.

10.7.2001

10.7.2001

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1390/2001,
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2001,
viljan toimittamisesta elintarvikeapuna
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

kuuta 1997 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o
2519/97 (2) annettujen sääntöjen mukaan. On tarpeen
tarkentaa erityisesti toimittamista koskevat määräajat ja
ehdot siitä aiheutuneiden kustannusten määrittämiseksi,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

(1)

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

Yhteisössä saatetaan liikkeelle viljaa sen toimittamiseksi
yhteisön elintarvikeapuna liitteessä osoitetuille vastaanottajille
asetuksen (EY) N:o 2519/97 säännösten mukaisesti ja liitteessä
luetelluin edellytyksin.

(2)

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

Tarjoajan katsotaan saaneen tietoonsa kaikki sovellettavat
yleiset ja erityiset ehdot ja hyväksyneen ne. Mitään muita hänen
tarjoukseensa sisältyviä ehtoja tai varauksia ei oteta huomioon.

(3)

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

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

(2) EYVL L 346, 17.12.1997, s. 23.
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ERÄ A
1. Toimet nro: 361/99 (A1); 106/00 (A2); 107/00 (A3)
2. Edunsaaja (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; p. (31-70) 33 05 757; f. 36 41 701; teleksi
30960 EURON NL
3. Edunsaajan edustaja: vastaanottaja nimittää
4. Määrämaa: Madagaskar
5. Hankittava tuote: kokonaan hiottu riisi (tuotekoodi 1006 30 92 9900 tai 1006 30 94 9900 tai 1006 30 96 9900
tai 1006 30 98 9900)
6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 2 720
7. Erien lukumäärä: 1; 3 osassa (A1: 1 840 t; A2: 460 t; A3: 420 t)
8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu (3) (5): katso EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.7)
9. Pakkaaminen (7): katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (1.0 A 1. c, 2. c ja B.6)
10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät (6): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.A.3)
— merkinnöissä käytettävä kieli: ranska
— lisämerkinnät: —
11. Tuotteen hankintatapa: yhteisön markkinat
12. Vahvistettu toimitusvaihe: toimitettu määräpaikkaan
13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan
14. a) Laivaussatama: —
b) Lastauspaikka: —
15. Purkaussatama: —
16. Määräpaikka:

A1+A2: Association humanitaire Akamasoa, Andralanitra, Antananarivo
A3: Paroisse Kristy Mpanjaka, P. Louis Lopergolo, Manjakaray, Antananarivo: p. (26120) 224 01 00; f. 224 15 03

— välisatama tai -varasto —
— maakuljetusreitti: —
17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen:
— ensimmäinen määräaika: 30.9.2001
— toinen määräaika: 28.10.2001
18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika:
— ensimmäinen määräaika: 20.—31.8.2001
— toinen määräaika: 17.—30.9.2001
19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa):
— ensimmäinen määräaika: 24.7.2001
— toinen määräaika: 21.8.2001
20. Tarjousvakuuden määrä: 5 euroa tonnia kohti
21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergraard, Bâtiment
Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; teleksi 25670 AGREC B; f. (32-2) 296
70 03 / 296 70 04 (ainoastaan)
22. Vientituki (4): 4.7.2001 sovellettava tuki, joka on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 1302/2001 (EYVL L
177, 30.6.2001, s. 6)

10.7.2001
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ERÄ B

1. Toimen nro: 110/00
2. Edunsaaja (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; p. (31-70) 33 05 757; f. 36 41 701; teleksi
30960 EURON NL
3. Edunsaajan edustaja: vastaanottaja nimittää
4. Määrämaa: Madagaskar
5. Hankittava tuote: vehnäjauho
6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 40
7. Erien lukumäärä: 1
8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu (3) (5): katso EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.10)
9. Pakkaaminen (7): katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (2.1 A 1.a, 2.a ja B.4)
10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät (6): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.B.3)
— merkinnöissä käytettävä kieli: ranska
— lisämerkinnät: —
11. Tuotteen hankintatapa: yhteisön markkinat
12. Vahvistettu toimitusvaihe: toimitettu määräpaikkaan
13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan
14. a) Laivaussatama: —
b) Lastauspaikka: —
15. Purkaussatama: —
16. Määräpaikka: Mgr. Antoine Scopelliti, Eveche, 503 Anbatondrazaka; p. (261-20) 548 10 12
— välisatama tai -varasto: —
— maakuljetusreitti: —
17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen:
— ensimmäinen määräaika: 30.9.2001
— toinen määräaika: 28.10.2001
18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika:
— ensimmäinen määräaika: 20.—31.8.2001
— toinen määräaika: 17.—30.9.2001
19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa):
— ensimmäinen määräaika: 24.7.2001
— toinen määräaika: 21.8.2001
20. Tarjousvakuuden määrä: 5 euroa tonnia kohti
21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr. T. Vestergaard, Bâtiment
Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; teleksi 25670 AGREC B; f. (32-2)
296 70 03 / 296 70 04 (ainoastaan)
22. Vientituki (4): 4.7.2001 sovellettava tuki, joka on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 1302/2001 (EYVL L
177, 30.6.2001, s. 6)
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ERÄ C

1. Toimen nro: 109/00
2. Edunsaaja (2): Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; p. (31-70) 33 05 757; f. 36 41 701; teleksi
30960 EURON NL
3. Edunsaajan edustaja: vastaanottaja nimittää
4. Määrämaa: Madagaskar
5. Hankittava tuote: maissijauhot
6. Kokonaismäärä (tonnia netto): 60
7. Erien lukumäärä: 1
8. Tuotteen ominaisuudet ja laatu (3) (5): katso EYVL C 312, 31.10.2000, s. 1 (A.11)
9. Pakkaaminen (7): katso EYVL C 267, 13.9.1996, s. 1 (2.1 A 1.a, 2.a ja B.4)
10. Etiketöinti ja pakkausmerkinnät (6): katso EYVL C 114, 29.4.1991, s. 1 (II.B.3)
— merkinnöissä käytettävä kieli: ranska
— lisämerkinnät: —
11. Tuotteen hankintatapa: yhteisön markkinat
12. Vahvistettu toimitusvaihe: toimitettu määräpaikkaan
13. Vaihtoehtoinen toimitusvaihe: toimitettu vapaasti laivaussatamaan
14. a) Laivaussatama: —
b) Lastauspaikka: —
15. Purkaussatama: —
16. Määräpaikka: Mqr. Antoine Scopelliti, Eveche, 503 Anbatondrazaka; p. (261-20) 548 10 12
— välisatama tai -varasto: —
— maakuljetusreitti: —
17. Toimituskausi tai toimituksen määräaika vahvistettuun vaiheeseen:
— ensimmäinen määräaika: 30.9.2001
— toinen määräaika: 28.10.2001
18. Toimituskausi tai toimituksen vaihtoehtoisen vaiheen määräaika:
— ensimmäinen määräaika: 20.—31.8.2001
— toinen määräaika: 17.—30.9.2001
19. Tarjousten jättöaika kello 12:een mennessä (Brysselin aikaa):
— ensimmäinen määräaika: 24.7.2001
— toinen määräaika: 21.8.2001
20. Tarjousvakuuden määrä: 5 euroa tonnia kohti
21. Tarjousten ja tarjousvakuuksien lähetysosoite (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergraard, Bâtiment
Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; teleksi 25670 AGREC B; f. (32-2)
296 70 03 / 296 70 04 (ainoastaan)
22. Vientituki (4): 4.7.2001 sovellettava tuki, joka on vahvistettu komission asetuksella (EY) N:o 1302/2001 (EYVL L
177, 30.6.2001, s. 6)
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Viitteet:
(1) Lisätietoja: Torben Vestergaard p. (32-2) 299 30 50, f. (32-2) 296 20 05.
(2) Toimittajan on otettava yhteyttä vastaanottajaan mahdollisimman pian selvittääkseen, mitä kuljetusasiakirjoja tarvitaan.
(3) Toimittajan on annettava vastaanottajalle viralliselta laitokselta oleva todistus siitä, että kyseisessä jäsenvaltiossa
voimassa olevat ydinsäteilyä koskevat normit eivät ylity toimitettavan tuotteen osalta. Radioaktiivisuustodistuksessa on
oltava cesium-134- ja -137-sekä jodi-131-taso.
(4) Komission asetusta (EY) N:o 259/98 (EYVL L 25, 31.1.1998, s. 39) sovelletaan vientitukeen. Edellä mainitun asetuksen
2 artiklassa tarkoitettu päivämäärä on tämän liitteen kohtaan 22 merkitty päivämäärä.
Tavaran toimittajaa pyydetään kiinnittämään huomiota mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan viimeiseen alakohtaan.
Kopio todistuksesta on toimitettava heti vienti-ilmoituksen hyväksymisen jälkeen faksinumeroon (32-2) 296 20 05.
(5) Toimittaja toimittaa vastaanottajalle tai tämän edustajalle toimituksen yhteydessä seuraavat asiakirjat:
— kasvien terveystodistus.
(6) Poiketen siitä, mitä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 114, 29.4.1991 määrätään, II.A.3.c tai II.B.3.c kohdan teksti
korvataan seuraavalla tekstillä: ”merkintä ’Euroopan yhteisö’”.
(7) Sen varalta, että tavarat mahdollisesti säkitetään uudelleen, toimittajan on toimitettava 2 prosenttia ylimääräisiä tyhjiä
säkkejä, jotka ovat samaa laatua kuin tavaraa sisältävät säkit ja joissa on merkinnän jälkeen suuraakkonen ”R”.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1391/2001,
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2001,
Saksan lipun alla purjehtivien alusten mustakitaturskan kalastuksen lopettamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta
valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2846/98 (2), ja
erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla
vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamiseksi vuodeksi 2001 15 päivänä joulukuuta 2000
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2848/2000 (3)
säädetään mustakitaturskakiintiöistä vuodeksi 2001.
Kiintiöiden alaisten kalakantojen saaliiden määrällisistä
rajoituksista annettujen säännösten noudattamisen
turvaamiseksi komission on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon mennessä jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten katsotaan täyttäneen kiintiönsä.
Komissiolle toimitettujen tietojen mukaan Saksan lipun
alla purjehtivien tai Saksassa rekisteröityjen alusten
mustakitaturskasaaliit Pohjanmeren ICES-alueen II a

(EY:n vesialueet) ovat täyttäneet vuodeksi 2001 myönnetyn kiintiön. Saksa on kieltänyt tämän kannan kalastuksen 20 päivästä kesäkuuta 2001 alkaen. Sen vuoksi
on tarpeen noudattaa tätä päivämäärää,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Saksan lipun alla purjehtivien tai Saksassa rekisteröityjen
alusten mustakitaturskasaaliit Pohjanmeren ICES-alueen II a
(EY:n vesialueet) ovat täyttäneet Saksalle vuodeksi 2001 myönnetyn kiintiön.
Kielletään Saksan lipun alla purjehtivilta tai Saksassa rekisteröidyiltä aluksilta mustakitaturskan kalastus Pohjanmeren ICESalueen II a (EY:n vesialueet) sekä edellä mainittujen alusten
tämän asetuksen ensimmäisen soveltamispäivän jälkeen
pyytämän kyseisen kannan hallussa pitäminen aluksessa sekä
sen uudelleenlastaus ja purkaminen.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 20 päivästä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.
(2) EYVL L 358, 31.12.1998, s. 5.
(3) EYVL L 334, 30.12.2000, s. 1.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1392/2001,
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2001,
maito- ja maitotuotealan lisämaksusta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3950/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
vahvistettu arvo. Erityissäännöksiä on annettava, jos
toimitusten viitemäärää on nostettu tai se on vahvistettu
suoramyynnin viitemäärää muuntamalla. Saadun kokemuksen perusteella on laadittava erittäin tarkasti
säännöt, joita sovelletaan silloin, kun maidontuottaja
aloittaa toimintansa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan lisämaksusta 28
päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 3950/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission asetuksella (EY) N:o 603/2001 (2), ja erityisesti sen
11 artiklan,

(4)

On aiheellista tarkentaa, että määrää, joka ylittää jäsenvaltiossa taatun kokonaismäärän, ei voida vapauttaa
maksun perimisestä siinäkään tapauksessa, että tilakohtaisia määriä alennetaan toimitetun maidon rasvapitoisuuden vuoksi.

(5)

Järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi
on välttämätöntä valvoa ostajien ja tuottajien toimittamien tietojen paikkansapitävyyttä ja sitä, että maksut
suoritetaan ennen 1 päivää syyskuuta, sekä varmistaa,
että maksun vaikutus kohdistuu kansallisten viitemäärien
ylittämisestä vastaaviin tuottajiin. Näin ollen on aiheellista korostaa jäsenvaltioiden tehtävää sellaisten valvontatoimenpiteiden ja seuraamusten osalta, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava varmistaakseen maksun moitteettoman kantamisen. Olisi myös vahvistettava tarvittavien
tarkastusten määräaika ja lukumäärä, jotta vahvistetussa
määräajassa voidaan varmistaa, että kaikki osapuolet
noudattavat järjestelmää. Näin ollen seuraamuksia on
sovellettava, jos perusvaatimuksia ei täytetä.

(6)

Asetuksen (ETY) N:o 3950/92 2 artiklan 4 kohdan
mukaisesti komission tehtävänä on vahvistaa perusteet,
joiden mukaisesti lisämaksu voidaan palauttaa etuoikeutetuille tuottajaluokille sen jälkeen, kun jäsenvaltio
katsoo asianmukaiseksi olla jakamatta uudelleen kaikkia
käyttämättömiä viitemääriä alueellaan. Ainoastaan
silloin, kun näitä arviointiperusteita ei jossakin jäsenvaltiossa pystytä soveltamaan täysin, jäsenvaltio voi komission kanssa neuvoteltuaan soveltaa muita arviointiperusteita.

(7)

Asetuksen (ETY) N:o 3950/92 mukaan ostaja kantaa
päävastuun järjestelmän moitteettomasta täytäntöönpanosta. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että jäsenvaltiot
hyväksyvät alueellaan toimivat ostajat ja että tarkat yksityiskohtaiset säännökset annetaan siltä varalta, että
ostajat eivät noudata asetuksen säännöksiä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja
maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (ETY) N:o 3950/92, sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1256/1999 (3), uusien
säännösten ja vuosien mittaan saadun kokemuksen
huomioon ottamiseksi on syytä muuttaa ja soveltuvin
osin yksinkertaistaa eräitä säännöksiä, joista säädetään
maito- ja maitotuotealan lisämaksun soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o
536/93 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1255/98 (5), maatalousmenojen
kirjaamista vastaan suoritettavien ennakkomaksujen
kiinteästä alennuksesta neuvoston asetuksessa (ETY) N:o
3950/92 vahvistetun maito- ja maitotuotealan lisämaksujärjestelmän soveltamista koskevan vuosittaisen kyselylomakkeen toimittamisen määräajan noudattamatta
jättämistapauksissa 10 päivänä joulukuuta 1993
tehdyssä komission päätöksessä (EY) N:o 93/673/EY (6).
Näiden muutosten tekemisen yhteydessä mainittu asetus
olisi selkeyden vuoksi laadittava uudelleen lisäämällä
siihen edellä mainitun päätöksen säännökset.

(2)

Tämän asetuksen säännökset koskevat ensinnäkin lisätekijöitä, jotka ovat tarpeen tuottajan maksun lopullista
tilittämistä varten, sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan
maksun suorittaminen oikeaan aikaan, ja valvontasääntöjä, joiden avulla voidaan tarkastaa, että maksu on
kannettu asianmukaisesti.

(3)

Tämän vuoksi on syytä määrittää myös maidon ominaisina pidettävät piirteet ja ennen kaikkea edellytykset,
joilla maidon rasvapitoisuus otetaan huomioon vahvistettaessa toimitettujen määrien lopullinen tilittäminen.
Mainittu laskelma perustuu viitteelliseen rasvapitoisuuteen, jonka on sitä vastaavan tilakohtaisen viitemäärän
tapaan oltava sama kuin 31 päivänä maaliskuuta 2002

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

405, 31.12.1992, s. 1.
89, 29.3.2001, s. 18.
160, 26.6.1999, s. 73.
57, 10.3.1993, s. 12.
173, 18.6.1998, s. 14.
310, 14.12.1993, s. 44.
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ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sesti käytetyistä määristä, jäsenvaltio käyttää mainittua todistusta edellä mainittujen vastinarvojen asemesta.

I LUKU

4.
Maksun laskemisessa käytetään kyseessä olevan 12
kuukauden jakson viimeisenä kuukautena voimassa olevaa
tavoitehintaa.

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla
Kohde ja soveltamisala
Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 3950/92
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt maksun laskemisen ja suorittamisen, valvontatoimenpiteiden sekä jäsenvaltioiden antamien ilmoitusten osalta.

II LUKU
MAKSUN LASKEMINEN

2 artikla
Määritelmät ja ekvivalentit
1.
Asetuksessa (ETY) N:o 3950/92 vahvistettua lisämaksua
laskettaessa tarkoitetaan jäsenvaltiossa ilmaisulla ’kaupan pidettävä maitomäärä tai maitoekvivalenttina ilmaistu määrä’
mainitun asetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti kaikkia
maitomääriä tai maitoekvivalenttina ilmaistuja määriä, jotka
viedään kyseessä olevan jäsenvaltion alueella sijaitsevalta tilalta.
2.
Määriä, jotka tuottaja luovuttaa käsiteltäviksi tai jalostettaviksi tilaussopimuksen mukaisesti, pidetään toimituksena.
Kun toimitetaan maitoa, josta rasva on poistettu kokonaan tai
osittain, tuottajan on todistettava toimivaltaista viranomaista
tyydyttävällä tavalla, että maidon rasvapitoisuudesta on pidetty
kirjaa mahdollisen maksuperusteen vahvistamista varten. Jos
tällaista todistetta ei esitetä, maitoa pidetään lisämaksua laskettaessa täysmaitona.
3.
Muiden maitotuotteiden kaupan pitämistä varten jäsenvaltioiden on vahvistettava niiden valmistuksessa käytettävän
maidon määrä. Sovellettavat vastinarvot ovat seuraavat:
a) 1 kilogramma kermaa = 0,263 kilogrammaa maitoa ×
kermassa olevan rasvan prosentuaalinen osuus massana
ilmaistuna;
b) 1 kilogramma voita = 22,5 kilogrammaa maitoa;
c) Juustojen ja kaikkien muiden maitotuotteiden osalta jäsenvaltiot voivat joko määrittää vastinarvot ottaen huomioon
kyseisten juustolaatujen tai tuotteiden kuiva-ainepitoisuuden
ja rasvapitoisuuden tai vahvistaa kiinteästi maitoekvivalenttina ilmaistavat tuotteiden määrät ottaen huomioon tuottajan lypsykarjakoon ja karjalle ominaisen lehmän keskituotoksen.
Jos tuottaja voi esittää toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävän
todisteen kyseessä olevien tuotteiden valmistukseen tosiasialli-

3 artikla
Ominainen rasvapitoisuus
1.
Asetuksen (ETY) N:o 3950/92 11 artiklassa tarkoitettujen
maidon ominaisuuksien, kuten rasvapitoisuuden, on vastattava
31 päivänä maaliskuuta 2002 käytettävissä olevalle tilakohtaiselle viitemäärälle vahvistettuja ominaisuuksia.
Jos tilakohtaista viitemäärää muutetaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen, sovelletaan 2—6
kohdan säännöksiä.
2.
Ominaisen rasvapitoisuuden on säilyttävä muuttumattomana silloin, kun kansallisesta varannosta peräisin olevat
ylimääräiset viitemäärät myönnetään.
3.
Kun toimitusten viitemäärää korotetaan tai vahvistetaan
asetuksen (ETY) N:o 3950/92 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti,
toimituksiksi muunnettua viitemäärää vastaavaksi ominaiseksi
rasvapitoisuudeksi vahvistetaan 3,8 prosenttia.
Toimitusten viitemäärän ominainen rasvapitoisuus pysyy
kuitenkin muuttumattomana, jos tuottaja toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle perusteet tähän.
4.
Asetuksen (ETY) N:o 3950/92 6 ja 7 artiklan sekä 8
artiklan d ja e alakohdan mukaisesti ominainen rasvapitoisuus
siirretään sitä vastaavan viitemäärän mukana.
5.
Asetuksen (ETY) N:o 3950/92 8 artiklan b alakohdan tai
8 a artiklan b alakohdan mukaisesti myönnettyjen tai siirrettyjen viitemäärien ominaisen kokonaisrasvapitoisuuden on
pysyttävä muuttumattomana luovutettuihin määriin nähden.
Tämän vuoksi uudelleenjakoa tai siirtoa varten käytettävissä
oleva maitomäärä voidaan laskea uudelleen määrättyä rasvapitoisuutta käyttäen tai ominainen rasvapitoisuus voidaan laskea
uudelleen määritettyä käytettävissä olevaa maitomäärää käyttäen.
6.
Edellä 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa sekä 4 ja 5
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tästä johtuva ominainen
rasvapitoisuus on yhtä suuri kuin alkuperäisen ja siirretyn tai
muunnetun ominaisen rasvapitoisuuden keskiarvo painotettuna
alkuperäisellä ja siirretyllä tai muunnetulla viitemäärällä.
7.
Sellaisten tuottajien osalta, joilla on käytettävissään kokonaisuudessaan kansallisesta varannosta peräisin oleva viitemäärä ja jotka ovat aloittaneet toimintansa 1 päivän huhtikuuta
1992 jälkeen, maidon ominainen rasvapitoisuus on tuottajien
12 ensimmäisenä toimintakuukautena toimittaman maidon
rasvapitoisuuden keskiarvo.
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Jos ominainen pitoisuus on kuitenkin korkeampi kuin jäsenvaltiossa 12 kuukauden vertailuajanjaksona, jonka aikana tuottajat
ovat aloittaneet toimintansa, kerätyn maidon rasvapitoisuuden
valtakunnallinen keskiarvo, sovelletaan seuraavia säännöksiä:
a) kyseiset tuottajat eivät voi saada tämän asetuksen 4 artiklan
1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädettyä alennusta,
jolleivät tuottajat anna vastakkaisia todisteita;
b) kun asetuksen (ETY) N:o 3950/92 6, 7 ja 8 artiklan b, d ja e
alakohtaa sekä 8 a artiklan b alakohtaa sovelletaan, siirrettyä
viitemäärää vastaava maidon ominainen rasvapitoisuus alennetaan edellä mainitun valtakunnallisen keskiarvon tasolle.

4 artikla
Rasvapitoisuuksien vertaaminen
1.
Edellä 5 artiklassa tarkoitetun jokaisen tuottajan lisämaksun lopullisen tilittämisen laatimiseksi tuottajan toimittaman maidon tai maitoekvivalenttina ilmaistun määrän rasvapitoisuuden keskiarvoa verrataan tuottajan ominaiseen rasvapitoisuuteen.
Jos rasvapitoisuus on suurempi kuin keskiarvo, toimitetun
maidon määrää tai maitoekvivalenttina ilmaistavaa määrää
korotetaan 0,18 prosenttia maitokilogramman sisältämää
keskiarvon ylittävää 0,1 rasvagrammaa kohti.
Jos rasvapitoisuus on pienempi kuin keskiarvo, toimitetun
maidon määrää tai maitoekvivalenttina ilmaistavaa määrää
alennetaan 0,18 prosenttia maitokilogramman sisältämää
keskiarvon alittavaa 0,1 rasvagrammaa kohti.
Jos toimitettu maitomäärä ilmaistaan litroina, 0,18 prosentin
muutos 0,1 rasvagrammaa kohti kerrotaan luvulla 0,971.
2.
Jos jossakin jäsenvaltiossa kerätty määrä on suurempi
kuin 1 kohdan mukaisesti tarkistettu määrä, maksu suoritetaan
kerätyn maidon ja jäsenvaltion käytettävissä olevan toimitusten
viitemäärän erotuksesta.

5 artikla
Toimitusten tilittäminen
1.
Asetuksen (ETY) N:o 3950/92 1 artiklassa tarkoitetun
kunkin ajanjakson lopussa ostaja antaa jokaiselle tuottajalle
tilityksen, josta käy ilmi ainakin tuottajan ostajalle kuluvan
kauden aikana toimittama maitomäärä ja sen rasvapitoisuus
ja/tai maitoekvivalenttina ilmaistu toimitusten määrä.
Karkausvuonna maidon määrää tai maitoekvivalenttina ilmaistavaa määrää vähennetään helmi- ja maaliskuun aikana toimitettujen määrien kuudeskymmenesosalla.
2.
Ennen kunkin vuoden 15 päivää toukokuuta ostaja
toimittaa jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tuottajan
tiliselvityksen, josta käy ilmi ainakin ostajalle toimitetun
maidon kokonaismäärä ja sen rasvapitoisuuden keskiarvo ja/tai
maitoekvivalenttina ilmaistu toimitusten määrä sekä tarvittaessa
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jäsenvaltion päätöksen mukaisesti kunkin tuottajan viitemäärä
ja tuottajakohtainen ominainen rasvapitoisuus, 4 artiklan 1
kohdan mukaisesti oikaistu määrä, tilakohtaisten viitemäärien
ja oikaistujen määrien summa sekä kyseisten tuottajien
tuotannon ominaisen rasvapitoisuuden keskiarvo.
Ostajan on tarvittaessa ilmoitettava, että se ei ole saanut toimituksia kuluvana kautena.
3.
Toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti toteamaa
ylivoimaista estettä lukuun ottamatta siinä tapauksessa, että
ostaja ei noudata 2 kohdassa tarkoitettua määräaikaa, ostajalle
lankeaa maksettavaksi määrä, joka on maksettava viivästyspäivää kohti silloin, kun tuottajien ostajalle toimittama maidon
määrä ja maitoekvivalenttina ilmaistava määrä ylitetään 0,01
prosenttia. Jos näitä määriä ei tiedetä, koska ilmoitusta ei ole
annettu, toimivaltainen viranomainen voi arvioida määrät.
Tämä määrä ei saa olla pienempi kuin 100 euroa eikä
suurempi kuin 100 000 euroa.
4.
Jos ilmoitusta ei ole tehty ennen 1 päivää heinäkuuta, 13
artiklan 3 kohdan seuraamuksia sovelletaan sen jälkeen, kun
jäsenvaltion tekemää virallista ilmoitusta seurannut 30 päivän
määräaika on päättynyt, saman artiklan 4 kohdan toisessa
alakohdassa säädettyjä tapauksia lukuun ottamatta. Tämän
artiklan 3 kohtaa sovelletaan virallista ilmoitusta seuraavana
määräaikana.

6 artikla
Suoramyynti-ilmoitukset
1.
Suoramyynnin osalta kunkin asetuksen (ETY) N:o 3950/
92 1 artiklassa tarkoitetun kauden lopussa tuottajan on tehtävä
ilmoituksessa yhteenveto tuotteittain maidon ja/tai muiden
maitotuotteiden määristä, jotka on myyty suoraan kulutukseen
ja/tai tukkukauppiaille, juuston kypsyttäjille tai vähittäismyyntiä
harjoittaville kauppiaille.
Karkausvuonna maidon määrää tai maitoekvivalenttina ilmaistavaa määrää vähennetään joko kuudeskymmenesosalla helmija maaliskuun aikana suoraan myydyistä määristä tai 366-osalla
kyseessä olevan 12 kuukauden pituisen jakson aikana suoraan
myydyista määristä.
2.
Ennen kunkin vuoden 15 päivää toukokuuta tuottajan on
esitettävä ilmoituksensa jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.
Jäsenvaltio voi säätää, että suoramyyntiä varten viitemäärän
saaneen tuottajan on ilmoitettava tarvittaessa, että hän ei ole
myynyt maitoa kyseessä olevana kautena.
3.
Siinä tapauksessa, että tuottaja ei noudata 2 kohdassa
tarkoitettua määräaikaa, tuottajalle lankeaa maksettavaksi
määrä, joka on maksettava viivästyspäivää kohti silloin, kun
tuottajan käytettävissä oleva suoramyynnin viitemäärä ylitetään
0,01 prosenttia. Määrä ei saa kuitenkaan olla pienempi kuin
100 euroa eikä suurempi kuin 1 000 euroa.
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Jos tuottaja on ylittänyt viitemääränsä ja kansallinen suoramyynnin viitemäärä on myös ylittynyt, tuottajan on lisäksi
suoritettava maksu koko ylityksen määrästä eikä tuottajalle voi
jakaa asetuksen (ETY) N:o 3950/92 2 artiklan 1 kohdan
toisessa alakohdassa säädettyjä käyttämättä jääneitä määriä.
Jos tuottajan tekemä ilmoitus on virheellinen, jäsenvaltion on
vaadittava kyseisen maidon määrään ja väärinkäytöksen vakavuuteen suhteutetun summan maksamista. Summa saa olla
enintään yhtä suuri kuin teoreettinen maksu, jota sovellettaisiin
maitomäärään oikaisun jälkeen.
4.
Jos ilmoitusta ei ole tehty ennen 1 päivää heinäkuuta,
kyseisen tuottajan suoramyynnin viitemäärään sovelletaan
asetuksen (ETY) N:o 3950/92 5 artiklan toisen kohdan säännöksiä sen jälkeen, kun jäsenvaltion tekemää virallista ilmoitusta seurannut 30 päivän määräaika on päättynyt. Tämän
artiklan 3 kohdan ensimmäistä alakohtaa sovelletaan virallista
ilmoitusta seuraavana määräaikana.
5.
Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja seuraamuksia ei sovelleta, jos jäsenvaltio vahvistaa, että kyseessä on ylivoimainen
este tai että väärinkäytös ei ole tapahtunut tahallisesti eikä
vakavan laiminlyönnin seurauksena tai että väärinkäytöksen
merkitys on vähäinen järjestelmän toiminnan tai tarkastusten
tehokkuuden kannalta.

III LUKU
MAKSUN SUORITTAMINEN

7 artikla
Maksuilmoitus
Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tai vahvistettava
ostajalle tai, silloin kun on kyse suoramyynnistä, tuottajalle sen
maksun suuruus, jonka tämä on velvollinen maksamaan sen
jälkeen, kun toimivaltainen viranomainen on jäsenvaltion
päätöksen mukaisesti joko jakanut tai jättänyt jakamatta käyttämättä jääneet viitemäärät kokonaisuudessaan tai osittain
suoraan kyseessä oleville tuottajille tai, tilanteen mukaan, ostajille, jotka puolestaan jakavat ne asianomaisten tuottajien
kesken.

8 artikla
Maksun määräaika
1.
Ennen kunkin vuoden 1 päivää syyskuuta maksun velkaa
oleva ostaja tai, kun on kyse suoramyynnistä, tuottaja suorittaa
maksun toimivaltaiselle viranomaiselle jäsenvaltion määrittämiä
yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen.
2.
Jos maksun määräaikaa ei noudateta, maksettavaan
määrään lisätään vuosittain kullekin jäsenvaltiolle liitteen II
mukaisesti vahvistettu kolmen kuukauden viitekorko, jota
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sovelletaan kunkin vuoden 1 päivänä syyskuuta, lisättynä
yhdellä prosenttiyksiköllä.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut korot hyvitetään
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastolle.
3.
Jäsenvaltiot toteuttavat lisätoimenpiteitä varmistaakseen
maksun suorittamisen yhteisölle komission asetuksen (EY) N:o
296/96 (1) 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti asetetussa määräajassa.
4.
Jos asetuksen (ETY) N:o 296/96 3 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetuista asiakirjoista, jotka jäsenvaltiot toimittavat
kuukausittain komissiolle, käy ilmi, että määräaikaa ei ole
noudatettu, komissio vähentää maatalousmenojen ennakkomaksuja suhteessa maksettavaan määrään tai arvioon maksettavasta summasta.
9 artikla
Liikaa kannetun maksun uudelleenjakoa koskevat perusteet
1.
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa määritettävä asetuksen
(ETY) N:o 3950/92 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut etuoikeutetut tuottajaluokat yhtä tai useampaa jäljempänä tärkeysjärjestyksessä esitettävää objektiivista arviointiperustetta noudattaen:
a) jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen virallinen vahvistus
siitä, että maksu on kokonaan tai osittain peritty aiheetta;
b) tilan ja ennen kaikkea neuvoston asetuksen (EY) 1257/
1999 (2) 18 artiklassa tarkoitettujen vuoristoalueiden maantieteellinen sijainti;
c) tilan eläinten enimmäistiheys, joka ilmaisee eläintuotannon
laajaperäistämistä;
d) tilakohtaisen viitemäärän ylitys;
e) tuottajan käytettävissä oleva viitemäärä.
2.
Jos 1 kohdassa säädettyjen perusteiden soveltaminen ei
johda määrätyksi ajaksi käytettävissä olevan rahoituksen ehtymiseen, jäsenvaltio voi vahvistaa muita objektiivisia perusteita
komission kanssa neuvoteltuaan.
IV LUKU
KANSALLINEN VARANTO

10 artikla
Kansalliseen varantoon tehtävät siirrot
Sellaiset viitemäärät, jotka eivät kuulu tai jotka eivät enää kuulu
tilakohtaisiin viitemääriin, siirretään asetuksen (ETY) N:o 3950/
92 5 artiklassa tarkoitettuun kansalliseen varantoon. Toimitusten ja suoramyynnin viitemääristä pidetään erillistä kirjaa.
(1) EYVL L 39, 17.2.1996, s. 5.
(2) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80.
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b) kun on kyse 11 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta, 5 prosenttia kyseessä olevien tuottajien
lukumäärästä.

11 artikla

Tarkastuksen katsotaan päättyneen, kun tarkastuskertomus on
käytettävissä.

Jäsenvaltioiden tekemät tarkastukset

Jokainen ostaja on tarkastettava ainakin kerran viidessä
vuodessa.

1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että maksu, joka suoritetaan sellaisista
kaupan pidettävistä maitomääristä tai maitoekvivalenttina
ilmaistavista määristä, jotka ylittävät jommankumman
asetuksen (ETY) N:o 3950/92 3 artiklassa tarkoitetun määrän,
kannetaan moitteettomasti ja, kun on kyse toimituksista, siten,
että maksun vaikutus kohdistuu asianomaisiin tuottajiin.
2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava lisätoimenpiteitä, jotta ne
voivat:
a) valvoa tapauksia, joissa maidontuotannosta ja/tai viitemäärästä luovutaan kokonaan tai osittain asetuksen (ETY) N:o
3950/92 8 artiklan a alakohdan mukaisesti, kun vastaavia
säännöksiä sovelletaan;
b) varmistaa osapuolten tiedon saannin heihin kohdistuvista
sakkorangaistuksista tai hallinnollisista rangaistuksista, jos
asetuksen (ETY) N:o 3950/92 ja tämän asetuksen säännöksiä ei noudateta.
3.
Jäsenvaltion on varmennettava kaupan pidetyn maitomäärän ja maitoekvivalenttina ilmaistun määrän kirjanpidon
oikeellisuus, ja niiden on tätä tarkoitusta varten valvottava
maidon kuljetuksia tiloilla keräilyn aikana ja tarkastettava
paikalla:
a) ostajien osalta 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tilitykset tai
ilmoitukset, 14 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimitusten ja varastokirjanpidon luotettavuus sekä kaupallisten
asiakirjojen ja muiden tositteiden perusteella tiedot siitä,
miten kerätty maito tai maitoekvivalenttina ilmaistava tuotemäärä on käytetty;
b) suoramyyntiä harjoittavien tuottajien osalta 6 artiklan 1
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen ja 14 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetun varastokirjanpidon luotettavuus.
12 artikla
Tarkastusten lukumäärä ja määräaika
1.
Edellä 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tarkastukset
järjestää jäsenvaltio sellaisen riskianalyysin perusteella, jossa
otetaan huomioon ennen kaikkea toiminnan harjoittamatta
jättämistä koskevat ilmoitukset ja tapaukset, joissa 5 artiklan 2
kohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tilityksiä ei ole
toimitettu.
2.
Tarkastukset on saatava päätökseen kunakin asetuksen
(EY) N:o 3950/92 1 artiklassa tarkoitettuna kautena viimeistään
21 kuukauden kuluttua kyseessä olevan kauden päättymisestä.
Tarkastusten vähimmäismäärät ovat seuraavat:
a) kun on kyse 11 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta, 40 prosenttia kyseessä olevana kautena
ilmoitetusta maitomäärästä;

13 artikla
Ostajien hyväksyminen
1.
Jäsenvaltion alueella toimivan ostajan on oltava tämän
jäsenvaltion hyväksymä.
2.
Rajoittamatta kyseessä olevan jäsenvaltion antamien
tiukempien säännösten soveltamista, ostaja voidaan hyväksyä
ainoastaan, jos
a) tällä on kauppiaan asema kansallisen lainsäädännön mukaisesti;
b) tällä on kyseisessä jäsenvaltiossa tilat, joissa toimivaltainen
viranomainen voi tutkia varastokirjanpidon, rekisterit ja
muut 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat;
c) tämä sitoutuu pitämään varastokirjanpidon, rekisterit ja
muut 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ajan
tasalla;
d) tämä sitoutuu välittämään ainakin kerran vuodessa kyseisen
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 5 artiklan 2
kohdassa tarkoitetut tilitykset tai ilmoitukset.
3.
Rajoittamatta kyseessä olevan jäsenvaltion vahvistamien
tai myöhemmin vahvistamien seuraamusten soveltamista,
hyväksyntä perutaan, jos 2 kohdan a ja b alakohdan edellytykset eivät enää täyty. Jos todetaan, että ostaja on toimittanut
virheellisen tilityksen tai ilmoituksen tai että ostaja ei ole
noudattanut 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua sitoumusta tai
on toistuvasti jättänyt täyttämättä asetuksessa (ETY) N:o 3950/
92, tässä asetuksessa tai kansallisessa lainsäädännössä säädetyn
muun velvoitteen, jäsenvaltion on joko peruttava hyväksyntä
tai vaadittava kyseisen maidon määrään ja väärinkäytöksen
vakavuuteen suhteutetun summan maksamista.
4.
Ostajan pyynnöstä hyväksyntä voidaan palauttaa aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua, jos uuden tarkastuksen
tulokset ovat tyydyttävät.
Edellä 3 kohdassa tarkoitettuja seuraamuksia ei sovelleta, jos
jäsenvaltio vahvistaa, että kyseessä on ylivoimainen este tai että
väärinkäytös ei ole tapahtunut tahallisesti eikä vakavan laiminlyönnin seurauksena tai että väärinkäytöksen merkitys on
vähäinen järjestelmän toiminnan tai tarkastusten tehokkuuden
kannalta.
14 artikla
Ostajan ja tuottajan velvollisuudet
1.
Tuottajan on varmistuttava siitä, että ostaja, jolle toimitukset tapahtuvat, on hyväksytty ostaja. Jäsenvaltiot voivat
säätää seuraamuksista, jos toimitukset tapahtuvat hyväksymättömälle ostajalle.
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2.
Ostajien on pidettävä vähintään kolmen vuoden ajan
kyseessä olevien asiakirjojen laatimisvuoden lopusta laskien
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen käytettävissä toisaalta
12 kuukauden ajalta pidetty varastokirjanpito, josta ilmenee
jokaisen tuottajan nimi ja osoite, ja 5 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetut kuukausikohtaiset tai neljän viikon osalta annettavat
tiedot toimitetuista määristä ja vuosittaiset tiedot muista
määristä sekä toisaalta kaupalliset asiakirjat, kirjeenvaihto ja
muut neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 4045/89 (1) tarkoitetut
lisätiedot, joiden avulla on mahdollista valvoa mainittua varastokirjanpitoa.
3.
Ostaja vastaa lisämaksujärjestelmässä kaikesta hänelle
toimitettujen maitomäärien ja maitoekvivalenttina ilmaistujen
määrien kirjanpidosta. Tätä varten ostajan on vähintään
kolmen vuoden ajan kyseessä olevien asiakirjojen laatimisvuoden päättymisestä laskien pidettävä toimivaltaisen viranomaisen käytettävissä luettelo, josta käyvät ilmi ostajat ja
maitoa tai muita maitotuotteita käsittelevät tai jalostavat
yritykset, jotka ovat toimittaneet ostajalle maitoa tai muita
maitotuotteita, ja kunkin toimittajan kuukausittain toimittamat
määrät.
4.
Kun maitoa ja/tai muita maitotuotteita kerätään tiloilta,
mukana on seurattava asiakirja, jossa toimitus eritellään. Lisäksi
ostajan on säilytettävä yksittäisiä toimituksia koskeva kirjanpito
vähintään kolmen vuoden ajan kirjanpidon laatimisvuoden
päättymisestä laskettuna.
5.
Suoramyyntiä harjoittavien tuottajien on pidettävä vähintään kolmen vuoden ajan kyseessä olevien asiakirjojen laatimisvuoden päättymisestä laskien jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen käytettävissä toisaalta 12 kuukauden ajalta pidetty
varastokirjanpito, josta ilmenee suoraan kulutukseen ja/tai
tukkukauppiaille, juuston kypsyttäjille tai vähittäiskauppaa
harjoittaville kauppiaille myyty maito- ja/tai maitotuotemäärä
kuukausi- ja tuotekohtaisesti, sekä toisaalta luettelo eläimistä,
joita käytetään tilan maidontuotantoon Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 (2) 7 artiklan
mukaisesti, ja tositteet, joiden avulla tätä varastokirjanpitoa
voidaan valvoa.

b) jos se on soveltanut asetuksen (ETY) N:o 3950/92 6 artiklan
2 kohtaa, asianmukaisesti perusteltu päätöksensä;
c) ennen kunkin vuoden 1 päivää maaliskuuta asetuksen (ETY)
N:o 3950/92 4 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti siirretyt määrät;
d) asetuksen (ETY) N:o 3950/92 8 artiklan a ja b alakohdan
mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden arvioimisen
kannalta tarpeelliset tulokset ja tiedot;
e) ennen kunkin vuoden 1 päivää syyskuuta liitteessä I esitetty
kyselylomake asianmukaisesti täytettynä;
f) tämän asetuksen mukaisesti käytetyt menetelmät massan
mittaamiseksi tai soveltuvin osin määrän muuntamiseksi
massaksi, perusteet kertoimien käyttämiseen ja tarkat
olosuhteet, joissa niitä sovelletaan, sekä niihin mahdollisesti
myöhemmin tehdyt muutokset.
2.
Jos 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua kyselylomaketta
koskevia säännöksiä ei noudateta, komissio pidättää neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2040/2000 (3) 14 artiklan mukaisesti
kyseessä olevien jäsenvaltioiden maatalousmenojen perusteella
maksetuista ennakoista kiinteämääräisen summan. Tämä
summa on yhtä suuri kuin kokonaisviitemäärän teoreettisen
ylityksen osalta laskettu maksu, ja se lasketaan seuraavasti:
a) jos kyselylomaketta ei ole toimitettu 1 päivään syyskuuta
mennessä tai jos maksun laskemiseksi tarvittavat olennaiset
tiedot puuttuvat, sovellettava prosenttiyksikkö on 0,01
viivästymisviikkoa kohti;
b) jos todetaan, että toimitettujen tai suoraan myytyjen
määrien, jotka annetaan tiedoksi 3 kohdassa tarkoitetun
päivityksen yhteydessä, summa poikkeaa yli 10 prosenttia
kyselylomakkeessa annetusta alkuperäisestä vastauksesta,
sovellettava prosenttiyksikkö on 0,1.
3.
Jos 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun kyselylomakkeen
tietoja muutetaan erityisesti 11 artiklassa säädettyjen tarkastusten vuoksi, kyselylomakkeen päivittämisestä on ilmoitettava
komissiolle ennen kunkin vuoden joulu-, maalis-, kesä- ja syyskuun 1 päivää.

VI LUKU

16 artikla

ILMOITUKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

Kumoaminen
1.

15 artikla
Tiedonannot
1.
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Kumotaan asetus (ETY) N:o 536/93 ja päätös 93/673/EY.

2.
Viittauksia asetukseen (ETY) N:o 536/93 pidetään viittauksina tähän asetukseen ja ne luetaan liitteessä III olevan
vastaavuustaulukon mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi:

a) toimenpiteet, jotka on toteutettu asetuksen (ETY) N:o 3950/
92 ja tämän asetuksen soveltamisen varmistamiseksi sekä
niiden mahdolliset muutokset niiden antamista seuraavan
kuukauden aikana;
(1) EYVL L 388, 30.12.1989, s. 18.
(2) EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1.

17 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2002.
(3) EYVL L 244, 29.9.2000, s. 27.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE III
Vastaavuustaulukko
Tämä asetus

Asetus (ETY) N:o 536/93

1 artikla: Aihe ja tarkoitus

—

2 artikla: Määritelmät ja ekvivalentit

1 artikla

3 artikla: Ominainen rasvapitoisuus

2 artiklan 1 kohta

4 artikla: Rasvapitoisuuksien vertaaminen

2 artiklan 2 kohta

5 artikla: Toimitusten tilittäminen

3 artiklan 1 ja 2 kohta

6 artikla: Suoramyynti-ilmoitukset

4 artiklan 1 ja 2 kohta

7 artikla: Maksuilmoitus

3 artiklan 3 kohta ja 4 artiklan 3 kohta

8 artikla: Maksun määräaika

3 artiklan 4 kohta, 4 artiklan 4 kohta ja 5
artiklan 2 kohta

9 artikla: Liikaa kannetun maksun uudelleenjakoa koskevat perusteet

5 artiklan 1 kohta

10 artikla: Kansalliseen varantoon tehtävät siirrot

6 artikla

11 artikla: Jäsenvaltioiden tekemät tarkastukset

7 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

12 artikla: Tarkastusten lukumäärä ja määräaika

7 artiklan 3 kohta

13 artikla: Ostajien hyväksyminen

7 artiklan 1 kohdan a alakohta

14 artikla: Ostajan ja tuottajan velvollisuudet

7 artiklan 1 kohdan b, c, d, e ja f alakohta

15 artikla: Tiedonannot

8 artikla

16 artikla: Kumoaminen

9 artikla

17 artikla: Voimaantulo

—

Liite I: Vuosittainen kysely

Liite

Liite II: Viitekoron suuruus

—

Liite III: Vastaavuustaulukko

—
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1393/2001,
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2001,
tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/
1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 2316/
1999 poikkeamisesta tietyillä Ranskan alueilla kesannoinnin osalta
käyttö peltokasvien viljelyyn, kuitenkin niin että säädetään toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on varmistaa,
ettei näitä aloja käytetä voittoa tuottavassa tarkoituksessa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1251/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1038/2001 (2), ja
erityisesti sen 9 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2316/1999 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1157/2001 (4), vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1251/
1999 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt
pinta-alatukien ja erityisesti kesannoinnin myöntämisedellytysten osalta.
Asetuksen (EY) N:o 2316/1999 19 artiklan 2 ja 3
kohdassa säädetään, että kesannoitujen alojen on oltava
poistettuina tuotannosta viimeistään 15 päivänä tammikuuta alkavan ja aikaisintaan 31 päivänä elokuuta päättyvän kauden ajan ja että niitä ei saa käyttää maataloustuotantoon eikä hyötykäyttöön, jollei toisin säädetä.
Huhti- ja toukokuun 2001 tulvat ovat eräillä Ranskan
alueilla vaikeuttaneet rehun hankintaa ja saattaneet tuottajat tilanteeseen, jossa heitä uhkaavat raskaat tulonmenetykset, koska heidän on pakko myydä karjansa, jos
tavanomaista ruokintaa ei voida taata. Sen vuoksi on
suotavaa etsiä väliaikaisia vaihtoehtoja ja asianmukaisesti
perustelluissa tapauksissa ja objektiivisia kriteereitä
noudattaen sekä edellyttäen, että vähintään 27 prosenttia
kyseisen tilan rehuntuotantoon käytetystä pinta-alasta
on ollut tulvan vallassa, sallia kesannoitujen alojen

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Markkinointivuonna 2001/2002 ja poiketen asetuksen
(EY) N:o 2316/1999 19 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksistä
kesannoiduiksi ilmoitettuja aloja voidaan käyttää karjan ruokintaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetuilla alueilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja objektiivisia kriteereitä
noudattaen, jos vähintään 27 prosenttia kyseisen tilan rehuntuotantoon käytetystä pinta-alasta on ollut tulvan vallassa.
2.
Ranskan on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, ettei kesannoituja aloja käytetä voittoa tuottavassa
tarkoituksessa ja erityisesti että kyseisiltä aloilta korjatut tuotteet jätetään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 603/95 (5)
säädetyn kuivattujen rehujen tukijärjestelmän ulkopuolelle.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 15 päivästä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

160,
145,
280,
157,

26.6.1999, s. 1.
31.5.2001, s. 16.
30.10.1999, s. 43.
14.6.2001, s. 8.

(5) EYVL L 63, 21.3.1995, s. 1.
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RANSKA
Seuraavat departementit:
Loire-Atlantique

Cher

Calvados

Charente-Maritime

Maine-et-Loire

Sarthe

Haute-Saône

Vendée

Indre

Eure

Mayenne

Nièvre

Indre-et-Loire

Val-d'Oise

Côte-d'Or

Yonne

Aisne

Seine-Maritime

Somme

Rhône

Pas-de-Calais

Yvelines

Loir-et-Cher

Saône-et-Loire

Morbihan

Oise

Nord

Ille-et-Vilaine
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1394/2001,
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2001,
tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin vuonna 2002 sovellettavaa määrällisiä kiintiöitä koskevista hallintomenettelyistä
jaetaan kahteen osaan, joista toinen kuuluu perinteisille
tuojille ja toinen muille hakijoille.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön määrällisten kiintiöiden hallintomenettelyn käyttöönotosta 7 päivänä maaliskuuta 1994 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 520/94 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 138/96 (2), ja erityisesti sen 2 artiklan 3 ja 4 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan sekä 13,
23 ja 24 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta
yhteisestä menettelystä ja asetusten (ETY) N:o 1765/82,
(ETY) N:o 1766/82 ja (ETY) N:o 3420/83 kumoamisesta
7 päivänä maaliskuuta 1994 annetulla neuvoston
asetuksella (EY) N:o 519/94 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1138/98 (4),
otettiin käyttöön Kiinan kansantasavallasta peräisin
oleville tietyille tuotteile vuotuisia määrällisiä kiintiöitä,
jotka esitetään kyseisen asetuksen liitteessä II. Kyseisiin
kiintiöihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 520/94 säännöksiä.

(2)

Komissio on tämän vuoksi antanut asetuksen (EY) N:o
738/94 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 983/96 (6), jossa vahvistetaan
asetuksen (EY) N:o 520/94 soveltamista koskevat yleiset
säännökset. Näitä säännöksiä sovelletaan edellä mainittujen kiintiöiden hallinnointiin, ellei tämän asetuksen
säännösten soveltamisesta muuta johdu.

(3)

(4)

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

Ottaen huomioon Kiinan talouden erityispiirteet, tiettyjen tuotteiden toimittamisen kausittainen luonne ja
kuljetusajat kiintiöihin kuuluvat tuotteet tilataan
pääsääntöisesti ennen kiintiövuoden alkua. Näin ollen
olisi tarpeellista estää se, että hallinnolliset rasitteet
vaikeuttaisivat suunnitellun tuonnin toteuttamista.
Kaupankäynnin jatkuvuuden turvaamiseksi olisi ennen
kiintiövuoden alkua syytä vahvistaa vuoden 2002 kiintiöiden jakamista ja hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt.
Asetuksessa (EY) N:o 520/94 säädettyjen eri hallintomenetelmien tarkastelun perusteella olisi hyväksyttävä
perinteisten kauppavirtojen huomioon ottamiseen perustuva menetelmä. Tämän menetelmän mukaisesti kiintiöt
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

66, 10.3.1994,
21, 27.1.1996,
67, 10.3.1994,
159, 3.6.1998,
87, 31.3.1994,
131, 1.6.1996,

s.
s.
s.
s.
s.
s.

1.
6.
89.
1.
47.
47.

(5)

Tämä on osoittautunut parhaaksi tavaksi varmistaa
asianomaisten yhteisön tuojien kaupallisten liiketoimien
jatkuvuus ja välttää häiriöt kaupassa.

(6)

Aiemmassa kyseisten kiintiöiden hallinnointia koskevassa asetuksessa säädettyä, perinteisille tuojille tarkoitetun kiintiön osan jakamisessa käytettyä viiteajanjaksoa
ei voida saattaa ajan tasalle. Vuodelle 2000 olivat
ominaisia tietyt vääristymät; yhdestä jäsenvaltiosta tulevien hakemusten määrä yli kaksinkertaistui, minkä
vuoksi kaikkien jäsenvaltioiden kaikille muille kuin
perinteisille tuojille jaettavien kiintiöiden yksittäisten
osuuksien koko pieneni huomattavasti. Vuodet 1998 ja
1999 ovat näin ollen viimeisimmät kyseisten tuotteiden
kaupan tavanomaista kehitystä edustavat vuodet. Perinteisten tuojien on tämän vuoksi todistettava tuoneensa
kyseisten kiintiöiden alaisia, Kiinasta peräisin olevia tuotteita vuoden 1998 tai 1999 aikana.

(7)

Saatu kokemus on osoittanut, että asetuksen (EY) N:o
520/94 10 artiklassa säädetty menetelmä, joka perustuu
hakemusten saapumisjärjestykseen, voi osoittautua
soveltumattomaksi muille kuin perinteisille tuojille
varatun kiintiön osan jakamista varten. Tämän vuoksi
olisi asetuksen (EY) N:o 520/94 2 artiklan 4 kohdan
mukaisesti tarkoituksenmukaista säätää, että jako
tapahtuu suhteessa haettuihin määriin tosiasiallisesti
jätettyjen
tuontilisenssihakemusten
samanaikaisen
tarkastelun perusteella asetuksen (EY) N:o 520/94 13
artiklan mukaisesti.

(8)

On havaittu, että muille kuin perinteisille tuojille
varattua kiintiön osaa koskevien hakemusten määrän
poikkeuksellinen lisääntyminen johtuu siitä, että eräät
yritykset, jotka eivät todellisuudessa toimi erillisinä
tuojina vaan jotka on perustettu erilliseksi oikeussubjekteiksi ainoastaan ylimääräisten hakemusten tekomahdollisuuden vuoksi, ovat tehneet päällekkäisiä lisenssihakemuksia. Asetuksen (EY) N:o 520/94 ja erityisesti sen
johdanto-osan 5 kappaleen ja 5 artiklan mukaan komission on varmistettava tasapuoliset edellytykset käyttää
kiintiöitä ja tuontilisenssien myöntäminen taloudellisesti
merkittäville määrille. Jotta muiden kuin perinteisten
tuojien kiintiö voitaisiin jakaa näitä periaatteita noudattaen, hallintomenettelyjä olisi muutettava. Komissio
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katsoo, että muina kuin perinteisinä tuojina hakemuksia
tekevät toimijat, jotka ovat komission asetuksen (EY) N:o
2454/93 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 993/2001 (2), 143 artiklassa tarkoitetulla tavalla etuyhteydessä keskenään, voivat tehdä
ainoastaan yhden lisenssihakemuksen muille kuin perinteisille tuojille varattujen kiintiöiden kunkin kohdan
osalta. Keinotteluhakemusten torjumiseksi olisi vahvistettava ennakolta määrä, jota kaikki muut kuin perinteiset tuojat voivat hakea.
(9)

Kiintiöiden jakoon osallistumista varten perinteisille ja
muille tuojille olisi asetettava tuontilisenssihakemusten
jättämistä koskeva määräaika.

(10)

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vastaanotetuista tuontilisenssihakemuksista asetuksen (EY) N:o
520/94 8 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.
Perinteisten tuojien aikaisempaa tuontia koskevat tiedot
on ilmaistava samoina paljousyksikköinä kuin kyseinen
kiintiö.

(11)

Ottaen huomioon kiintiöiden alaisten tuotteiden kaupan
erityisominaisuudet ja erityisesti tavaroiden kuljetusaika
tuontilisenssien voimassaoloajan olisi päätyttävä 31
päivänä joulukuuta 2002.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(EY) N:o 520/94 22 artiklalla perustetun kiintiöiden
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

10.7.2001

3. a) Muille kuin perinteisille tuojille varattu osa jaetaan soveltamalla menetelmää, joka perustuu jakamiseen suhteessa
haettuihin määriin. Kunkin tuojan mahdollisesti hakema
määrä ei saa olla suurempi kuin tämän asetuksen liitteessä II esitetty määrä.
b) Toimijat, joiden katsotaan olevan (tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun)
asetuksen (EY) N:o 2454/93 (3) 143 artiklassa tarkoitettuja etuyhteydessä olevia henkilöitä, voivat tehdä ainoastaan yhden muille kuin perinteisille tuojille varattua kiintiön osaa koskevan lisenssihakemuksen kussakin hakemuksessa mainituista tuotteista. Sen lisäksi, että toimitetaan asetuksen (EY) N:o 738/94 3 artiklan 2 kohdan g
alakohdassa tarkoitettu todistus muille kuin perinteisille
tuojille tarkoitettua kiintiötä koskevassa lisenssihakemuksessa on ilmoitettava, että hakija ei ole etuyhteydessä
yhteenkään muuhun toimijaan, joka on tehnyt kyseistä
muille kuin perinteisille tuojille tarkoitettua kiintiön
kohtaa koskevan hakemuksen.

3 artikla
Tuontilisenssihakemukset on jätettävä tämän asetuksen liitteessä III tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille ajanjaksona, joka alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun tämä
asetus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, ja
päättyy 7 päivänä syyskuuta 2001 kello 15.00 Brysselin aikaa.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tässä asetuksessa vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o
519/94 liitteessä II tarkoitettujen määrällisten kiintiöiden
hallinnointia koskevat erityiset säännökset vuodeksi 2002.
Tietyistä yhteisön määrällisten kiintiöiden hallintomenettelyn
käyttöönotosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 520/94
soveltamista koskevista säännöksistä annettua asetusta (EY) N:o
738/94 sovelletaan, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 artikla
1.
Edellä 1 artiklassa tarkoitetut määrälliset kiintiöt jaetaan
soveltamalla asetuksen (EY) N:o 520/94 2 artiklan 2 kohdan a
alakohdassa tarkoitettua perinteisiin kauppavirtoihin perustuvaa menetelmää.
2.
Kustakin määrällisestä kiintiöstä perinteisille tuojille ja
muille tuojille varattu osa ilmoitetaan tämän asetuksen
liitteessä I.
(1) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.
(2) EYVL L 141, 28.5.2001, s. 1.

4 artikla
1.
Jokaisen perinteisille tuojille varatun kiintiönosan jakamista varten perinteisinä tuojina pidetään toimijoita, jotka
voivat osoittaa tuoneensa tavaraa kalenterivuoden 1998 tai
1999 aikana.
2.
Asetuksen (EY) N:o 520/94 7 artiklassa tarkoitettujen
todistusasiakirjojen on liityttävä Kiinan kansantasavallasta
peräisin olevien sellaisten tavaroiden vapaaseen liikkeeseen
luovutukseen joko kalenterivuonna 1998 tai 1999 (tuojan
ilmoituksen mukaan), jotka ovat hakemuksessa tarkoitettujen
kiintiöiden alaisia.
3.
Asetuksen (EY) N:o 520/94 7 artiklan ensimmäisessä
luetelmakohdassa tarkoitettujen asiakirjojen sijasta hakija voi
liittää lisenssihakemukseensa toimivaltaisten kansallisten viranomaisten hallussaan olevien tullaustietojen perusteella laatiman
ja varmentaman todistusasiakirjan, joka koskee hakijan tai
tapauksen mukaan toimijan, jonka toimintaa hakija jatkaa,
toteuttamaa asianomaisten tuotteiden tuontia kalenterivuoden
1998 tai 1999 aikana.
(3) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.
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5 artikla
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 21
päivänä syyskuuta 2001 kello 10.00 Brysselin aikaa tiedot
tuontilisenssihakemusten lukumäärästä ja kokonaispaljoudesta
sekä perinteisten tuojien tekemistä hakemuksista tiedot näiden
toteuttaman aikaisemman tuonnin määrästä tämän asetuksen 4
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun viiteajanjakson aikana.

7 artikla
Tuontilisenssien voimassaoloaika on yksi vuosi 1 päivästä
tammikuuta 2002.

6 artikla

8 artikla

Komissio vahvistaa viimeistään 12 päivänä lokakuuta 2001
määrälliset perusteet, joiden mukaisesti toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on käsiteltävä tuojien hakemukset.

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

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Pascal LAMY

Komission jäsen
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LIITE I

KIINTIÖIDEN JAKAMINEN

Tuotteen kuvaus

Jalkineet, jotka kuuluvat HS-/CN-koodeihin:

Posliiniset pöytä- ja keittiöesineet,
kuuluvat HS-/CN-koodiin:

HS-/CN-koodi

Perinteisille tuojille varattu
osa
(70 %)

Muille tuojille varattu osa
(30 %)

ex 6402 99 (1)

27 406 037 paria

11 745 444 paria

6403 51
6403 59

1 956 500 paria

838 500 paria

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

8 484 000 paria

3 636 000 paria

ex 6404 11 (2)

12 760 146 paria

5 468 634 paria

6404 19 10

22 328 402 paria

9 569 314 paria

jotka

6911 10

33 663 tonnia

14 427 tonnia

Keraamiset pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä toalettiesineet, muut kuin posliiniset,
jotka kuuluvat HS-/CN-koodiin:

6912 00

25 468 tonnia

10 915 tonnia

(1) Eivät kuitenkaan urheiluun tarkoitetut jalkineet, joiden cif-hinta paria kohti on vähintään 9 euroa ja joissa on eritkoistekniikkaa: yksi- tai
monikerroksinen muottipohja, ei suoravalettu, joka on valmistettu erityisesti pysty- tai sivusuuntaisia iskuja vaimentamaan suunnitelluista
synteettisistä aineista ja joka on varustettu teknisin ominaisuuksin, jollaisia ovat joko kaasua tai nestettä sisältävät ilmatiiviit tyynyt, iskuja
vastaanottavat tai vaimentavat mekaaniset osat ja sellaiset aineet kuin LD-polymeerit.
(2) Eivät kuitenkaan:
a) jalkineet, jotka on tarkoitettu urheiluun ja joissa on tai joihin voidaan kiinnittää piikkejä, nauloja, nappuloita, pidikkeitä, poikittaislistoja tai niiden kaltaisia tavaroita ja joiden pohjaa ei ole suoravalettu;
b) urheiluun tarkoitetut jalkineet, joiden cif-hinta paria kohti on vähintään 9 euroa ja joissa on erikoistekniikkaa: yksi- tai monikerroksinen muottipohja, ei suoravalettu, joka valmistettu erityisesti pysty- tai sivusuuntaisia iskuja vaimentamaan suunnitelluista synteettisistä aineista ja joka on varustettu teknisin ominaisuuksin, jollaisia ovat joko kaasua tai nestettä sisältävät ilmatiiviit tyynyt, iskuja
vastaanottavat tai vaimentavat mekaaniset osat ja sellaiset aineet kuin LD-polymeerit.
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LIITE II

ENIMMÄISMÄÄRÄ, JOTA JOKAINEN MUU KUIN PERINTEINEN TUOJA VOI PYYTÄÄ
Tuotteen kuvaus

Jalkineet, jotka kuuluvat HS-/CN-koodeihin:

HS-/CN-koodi

Ennalta määrätty
enimmäismäärä

ex 6402 99 (1)

5 000 paria

6403 51
6403 59

5 000 paria

ex 6403 91 (1)
ex 6403 99 (1)

5 000 paria

ex 6404 11 (2)

5 000 paria

6404 19 10

5 000 paria

Posliiniset pöytä- ja keittiöesineet, jotka kuuluvat HS-/CN-koodiin:

6911 10

5 tonnia

Keraamiset pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä toalettiesineet,
muut kuin posliiniset, jotka kuuluvat HS-/CN-koodiin:

6912 00

5 tonnia

(1) Eivät kuitenkaan urheiluun tarkoitetut jalkineet, joiden cif-hinta paria kohti on vähintään 9 euroa ja joissa on eritkoistekniikkaa: yksi- tai
monikerroksinen muottipohja, ei suoravalettu, joka on valmistettu erityisesti pysty- tai sivusuuntaisia iskuja vaimentamaan suunnitelluista
synteettisistä ainesta ja joka on varustettu teknisin ominaisuuksin, jollaisia ovat joko kaasua tai nestettä sisältävät ilmatiiviit tyynyt, iskuja
vastaanottavat tai vaimentavat mekaaniset osat ja sellaiset aineet kuin LD-polymeerit.
(2) Eivät kuitenkaan:
a) jalkineet, jotka on tarkoitettu urheiluun ja joissa on tai joihin voidaan kiinnittää piikkejä, nauloja, nappuloita, pidikkeitä, poikittaislistoja tai niiden kaltaisia tavaroita ja joiden pohjaa ei ole suoravalettu;
b) urheiluun tarkoitetut jalkineet, joiden cif-hinta paria kohti on vähintään 9 euroa ja joissa on erikoistekniikkaa: yksi- tai monikerroksinen muottipohja, ei suoravalettu, joka valmistettu erityisesti pysty- tai sivusuuntaisia iskuja vaimentamaan suunnitelluista synteettisistä aineista ja joka on varustettu teknisin ominaisuuksin, jollaisia ovat joko kaasua tai nestettä sisältävät ilmatiiviit tyynyt, iskuja
vastaanottavat tai vaimentavat mekaaniset osat ja sellaiset aineet kuin LD-polymeerit.
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LIITE III
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
1. BELGIQUE/BELGIË
Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
4e division: mise en œuvre des politiques commerciales
Service des licences
Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
4e afdeling: Toepassing van de Handelspolitiek
Dienst Vergunningen
rue Général-Leman 60/Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél./Tel. (32-2) 206 58 16
Télécopieur/Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84
2. DANMARK
Erhvervsfremme Styrelsen
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 64 01
3. DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 619 64 08-0
Fax (49) 619 69 42 26/(49) 61 96 908-800
4. GREECE/ΕΛΛΑ∆Α
Ministry of National Economy
General Secretariat of International Economic Relations
Directorate for Foreign Trade Issues
1, Kornarou Street
GR-Athens 10563
Tel.: (30-1) 328 60 31/328 60 32
Fax: (30-1) 328 60 94/328 60 59
5. ESPAÑA
Ministerio de Economía y Hacienda
Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40
6. FRANCE
Service des titres du commerce extérieur
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tél. (33-1) 55 07 46 69/95
Fax (33-1) 55 07 46 59
7. IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Licensing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 25 41
Fax (353-1) 631 25 62
8. ITALIA
Ministero del Commercio con l'estero
DG per la Politica commerciale e la gestione del regime degli
scambi — Divisione VII

Viale America, 341
I-00144 Roma
Tel. (39) 06 599 31/59 93 24 19/59 93 24 00
Fax (39) 06 592 55 56
9. LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tél. (352) 22 61 62
Télécopieur (352) 46 61 38
10. NEDERLAND
Belastingdienst/Douane
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 526 06 98/523 92 37
11. ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Landstrasser Hauptstraße 55/57
A-1031 Wien
Tel. (43) 171 10 00 83 45
Fax (43) 171 10 00 83 86
12. PORTUGAL
Ministério da Economia
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
Avenida da República, 79
P-1069-059 Lisboa
Tel.: (351) 217 91 18 00/19 43
Fax: (351) 217 93 22 10,/ 217 96 37 23
Telex: 13 418
13. SUOMI/FINLAND
Tullihallitus/Tullstyrelsen
Erottajankatu 2 / Skillnadsgatan 2
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P./tfn (358-9) 6141
F./fax (358-9) 614 28 52
14. SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59
15. UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
TS23 2NF
United Kingdom
Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax (44-1642) 53 35 57
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1395/2001,
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2001,
tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

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

(2)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa
vahvistetaan sellaisen Amerikan yhdysvalloista ja Kanadasta peräisin ja lähtöisin olevan korkealaatuisen
tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan, jota
voidaan 1 päivästä heinäkuuta 2001 30 päivään kesäkuuta 2002 tuoda erityisin edellytyksin, määräksi
11 500 tonnia.

(3)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Jokainen 1—5 päivänä heinäkuuta 2001 esitetty
asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettua
korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa koskeva tuontilupahakemus hyväksytään kokonaisuudessaan.
2.
Asetuksen (EY) N:o 936/97 5 artiklan mukaisesti saa
1 806,667 tonnista jättää lupahakemuksia elokuun 2001
viiden ensimmäisen päivän ajan.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10.
(2) EYVL L 17, 22.1.1999, s. 22.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1396/2001,
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2001,
neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta,
Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta,
Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien
kukkaviljelytuotteiden tuonnista kannettavien etuustullien
soveltamisedellytyksistä 21 päivänä joulukuuta 1987 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4088/87 (1), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1300/97 (2), ja
erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan a alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Edellä mainitun asetuksen (ETY) N:o 4088/87 2 artiklan 2
kohdan ja 3 artiklan mukaisesti isokukkaisten neilikoiden
(vakiotyyppi), terttuneilikoiden (spray-tyyppi) sekä iso- ja pienikukkaisten ruusujen yhteisön tuonti- ja tuottajahinnat
vahvistetaan kahden viikon jaksoissa, ja niitä sovelletaan
kahden viikon ajan. Tiettyjen Kyprokselta, Israelista, Jordaniasta
ja Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin
olevien kukkaviljelytuotteiden yhteisöön tuontimenettelyn
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä
17 päivänä maaliskuuta 1988 annetun komission asetuksen
(ETY) N:o 700/88 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

asetuksella (EY) N:o 2062/97 (4), 1 artiklan mukaisesti kyseiset
hinnat vahvistetaan kahden viikon välein jäsenvaltioiden
toimittamien painotettujen tietojen perusteella. On tärkeää, että
kyseiset hinnat vahvistetaan viipymättä, jotta sovellettavat tullit
voidaan määritellä. Tässä tarkoituksessa on suotavaa säätää
tämän asetuksen välittömästä voimaantulosta,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan liitteessä asetuksen (ETY) N:o 700/88 1 b artiklassa tarkoitettujen isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi),
terttuneilikoiden (spray-tyyppi) sekä iso- ja pienikukkaisten
ruusujen yhteisön tuonti- ja tuottajahinnat kahden viikon ajanjaksoksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä heinäkuuta 2001.
Sitä sovelletaan 11. ja 24. heinäkuuta 2001 välisenä aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 382, 31.12.1987, s. 22.
(2) EYVL L 177, 5.7.1997, s. 1.
(3) EYVL L 72, 18.3.1988, s. 16.

(4) EYVL L 289, 22.10.1997, s. 1.
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LIITE
neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista,
Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 9 päivänä heinäkuuta 2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kappaletta)
Ajanjakso: 11. — 24. heinäkuuta 2001
Isokukkaiset
neilikat
(vakiotyyppi)

Terttuneilikat
(spray-tyyppi)

Isokukkaiset
ruusut

11,82

12,15

16,03

Isokukkaiset
neilikat
(vakiotyyppi)

Terttuneilikat
(spray-tyyppi)

Isokukkaiset
ruusut

—

—

17,38

Kypros

Yhteisön
tuottajahinta

Yhteisön
tuontihinta

Israel

Pienikukkaiset
ruusut

8,59
Pienikukkaiset
ruusut

6,32

4,22

14,32

—

—

—

—

—

—

Jordania

—

—

—

—

Länsiranta ja
Gazan alue

—

—

—

—

Marokko
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1397/2001,
annettu 9 päivänä heinäkuuta 2001,
tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan
tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2235/2000 (4), ja
erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Vilja-alan tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa
(EY) N:o 1301/2001 (5), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1362/2001 (6).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 1 kohdassa
säädetään, että jos tuontitullien laskettu keskiarvo soveltamiskauden aikana poikkeaa 5 EUR/t vahvistetusta
tullin määrästä, tulleja tarkistetaan vastaavasti. Mainittu
poikkeaminen on tapahtunut. Tämän vuoksi on tarpeen
tarkistaa asetuksessa (EY) N:o 1301/2001 vahvistettuja
tuontitulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1301/2001 liitteet I ja II tämän
asetuksen liitteillä I ja II.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

181,
193,
161,
256,
177,
182,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
29.6.1996, s. 125.
10.10.2000, s. 13.
30.6.2001, s. 3.
5.7.2001, s. 49.
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LIITE I
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuontitullit

CN-koodi

1001 10 00

Tavaran kuvaus

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

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

Durumvehnä korkealaatuinen

0,00

0,00

keskilaatuinen (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Tavallinen vehnä, siemenvilja

0,00

0,00

1001 90 99

Tavallinen vehnä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja (3)

0,00

0,00

keskilaatuinen

0,00

0,00

heikkolaatuinen

26,68

16,68

1002 00 00

Ruis

14,02

4,02

1003 00 10

Ohra, siemenvilja

14,02

4,02

1003 00 90

Ohra, muu kuin siemenvilja (3)

14,02

4,02

1005 10 90

Maissi, siemenvilja, muu kuin hybridimaissi

67,72

57,72

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenvilja (3)

67,72

57,72

1007 00 90

Durra, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

38,73

28,73

(1) Sellaisen durumvehnän osalta, joka ei vastaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 liitteessä I tarkoitettua keskilaatuisen durumvehnän vähimmäislaatua, sovelletaan heikkolaatuiselle
tavalliselle vehnälle vahvistettua tullia.
(2) Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön tulevien tavaroiden osalta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohta) tuoja voi päästä osalliseksi
tullinalennuksesta, joka on:
— 3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä, tai
— 2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa tai Iberian niemimaan Atlantin valtameren
puoleisella rannikolla.
(3) Tuoja voi päästä osalliseksi kiinteämääräisestä alennuksesta, jonka määrä on 24 tai 8 EUR tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa säädetyt
edellytykset täyttyvät.
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LIITE II
Tullien laskentatekijät
(29.6.2001 ja 6.7.2001 välisenä aikana)
1. Vahvistamispäivää edeltävien kahden viikon keskiarvot:
Pörssinoteeraukset

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

Noteeraus (EUR/t)

Minneapolis

Kansas City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

keskilaatuinen (*)

US barley 2

133,49

129,53

112,82

90,10

205,22 (**)

195,22 (**)

120,87 (**)

19,10

5,70

12,20

—

—

—

—

—

—

—

Lisä/Meksikonlahti (EUR/t)

—

Lisä/Suuret järvet (EUR/t)

26,29

—

—

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

2. Maksut: Meksikonlahti—Rotterdam: 21,84 EUR/t; Suuret järvet—Rotterdam: 30,85 EUR/t.
3. Asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tukipalkkiot: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/38/EY,
annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001,
jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta annetun neuvoston
direktiivin 93/7/ETY muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO, jotka

2002 sekä säätää, että nämä valtiot mukauttavat kyseisiä
kursseja säännöllisin väliajoin ilman eri toimenpiteitä
kansallisten valuuttojen ja euron välillä todettujen
valuuttakurssivaihteluiden huomioon ottamiseksi.

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 95 artiklan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

(4)

On ilmennyt, että direktiivin 93/7/ETY liitteessä olevassa
B kohdassa esiintyvää arvoa 0 (nolla), joka on tiettyihin
kulttuuriesineiden luokkiin sovellettava rahallinen
kynnys, voidaan tulkita direktiivin tehokasta soveltamista haittaavalla tavalla. Arvolla 0 (nolla) tarkoitetaan
sitä, että asianomaisiin luokkiin kuuluvia minkä tahansa
arvoisia, jopa arvoltaan vähäisiä tai arvottomia esineitä
pidetään direktiivissä tarkoitettuina kulttuuriesineinä,
mutta jotkin viranomaiset ovat tulkinneet tämän siten,
ettei asianomaisilla kulttuuriesineillä ole lainkaan arvoa,
joten ne eivät ole myöntäneet näille esineiden luokille
direktiivin mukaista suojaa.

(5)

Sen vuoksi olisi sekaannusten välttämiseksi korvattava
luku 0 selkeämmällä ilmaisulla, joka ei herätä epäilystä
kyseisten esineiden suojelun tarpeesta,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä
menettelyä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Talous- ja rahaliiton perustaminen sekä euroon siirtyminen vaikuttavat direktiivin 93/7/ETY (3) liitteessä
olevan B kohdan viimeiseen alakohtaan, jossa
vahvistetaan direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kulttuuriesineiden ecuina ilmaistut arvot. Alakohdassa
täsmennetään, että kyseiset ecuina ilmaistut arvot muunnetaan kansallisiksi valuutoiksi 1 päivänä tammikuuta
1993.

(2)

Tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä 17 päivänä kesäkuuta 1997 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1103/97 (4) nojalla oikeudellisissa
asiakirjoissa esiintyvät viittaukset ecuun ovat 1 päivästä
tammikuuta 1999 muuttuneet viittauksiksi euroon siten,
että yksi ecu vastaa yhtä euroa. Jollei direktiiviä 93/
7/ETY ja siten sen viittausta 1 päivänä tammikuuta 1993
voimassa ollutta kurssia vastaavaan kiinteään valuuttakurssiin muuteta, ne jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on
euro, soveltavat kuitenkin edelleen eri määriä, jotka
muunnetaan vuoden 1993 valuuttakurssien eikä 1
päivänä tammikuuta 1999 peruuttamattomasti vahvistettujen kurssien mukaisesti, ja tämä tilanne jatkuu niin
kauan kuin muuntosääntö on erottamaton osa direktiiviä.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava direktiivin 93/7/ETY liitteessä olevan B kohdan viimeistä alakohtaa siten, että 1
päivästä tammikuuta 2002 ne jäsenvaltiot, joiden
rahayksikkö on euro, soveltavat yhteisön lainsäädännön
mukaisia euromääräisiä arvoja sellaisenaan. Muille jäsenvaltioille, jotka edelleen muuntavat nämä kynnysarvot
kansallisiksi valuutoiksi, on tarpeen vahvistaa valuuttakurssi sopivana päivänä ennen 1 päivää tammikuuta

(1) EYVL C 120 E, 24.4.2001, s. 182.
(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. helmikuuta 2001, ja
neuvoston päätös, tehty 14. toukokuuta 2001.
(3) EYVL L 74, 27.3.1993, s. 74, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/
100/EY (EYVL L 60, 1.3.1997, s. 59).
4
( ) EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1.

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 93/7/ETY liitteessä oleva B kohta seuraavasti:
1) Korvataan ilmaisu ”ARVO: 0 (nolla)” ilmaisulla
”ARVO:
Esineen arvolla ei ole merkitystä.”
2) Korvataan viimeinen alakohta, joka koskee ecuina ilmaistujen arvojen muuntamista kansallisiksi valuutoiksi, seuraavasti:
”Niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö ei ole
euro, liitteessä euroina ilmaistut arvot muunnetaan kansallisiksi valuutoiksi ja ilmaistaan kansallisina valuuttoina käyttäen valuuttakursseja, jotka julkaistaan Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä 31 päivänä joulukuuta 2001. Tätä vastaarvoa kansallisina valuuttoina tarkistetaan kahden vuoden
välein 31 päivästä joulukuuta 2001. Vasta-arvon laskeminen perustuu kyseisten valuuttojen keskimääräiseen
euroina ilmaistuun päivänkurssiin 24 kuukauden jaksona,
joka päättyy 31 päivänä joulukuuta voimaan tulevan tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä. Kulttuuriesineitä käsittelevä neuvoa-antava komitea tarkastelee
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laskentamenetelmää uudelleen komission ehdotuksesta
lähtökohtaisesti kaksi vuotta sen jälkeen, kun menetelmää
on käytetty ensimmäisen kerran. Kunkin tarkistuksen yhteydessä euroina ilmaistut arvot ja kansallisina valuuttoina
ilmaistut vasta-arvot julkaistaan säännöllisesti Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä tarkistuksen voimaantulopäivää
edeltävän marraskuun ensimmäisinä päivinä.”
2 artikla
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava
tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä,
miten viittaukset tehdään.

10.7.2001
3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 5 päivänä kesäkuuta 2001.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

N. FONTAINE

L. ENGQVIST
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NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/51/EY,
annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001,
14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen
26 artiklan määräysten täydentämiseksi
valle määräykselle tai päätökselle 20 päivänä toukokuuta
1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/435/EY (3) liitteessä A.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 61 artiklan a alakohdan sekä sen 63 artiklan 3
kohdan b alakohdan,

(7)

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemaa
koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja
Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn
pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut 25 päivänä lokakuuta 2000 päivätyllä kirjeellä haluavansa osallistua tämän direktiivin
antamiseen ja soveltamiseen.

(8)

Edellä mainitun pöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti Irlanti
ei osallistu tämän direktiivin antamiseen. Tämän direktiivin säännöksiä ei näin ollen sovelleta Irlantiin, tämän
kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan
soveltamista.

(9)

Tanskan asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn
sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti
Tanska ei osallistu tämän direktiivin antamiseen eikä
direktiivi siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.
Koska tällä direktiivillä on tarkoitus kehittää Schengenin
säännöstöä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV
osaston määräysten mukaisesti, Tanska päättää edellä
mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on antanut
tämän direktiivin, saattaako Tanska kyseisen direktiivin
osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(10)

Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan osalta tällä
direktiivillä kehitetään Schengenin säännöstöä Euroopan
unionin neuvoston ja mainittujen valtioiden välillä
näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn sopimuksen (4) mukaisesti,

ottaa huomioon Ranskan tasavallan aloitteen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Laittoman maahanmuuton torjumiseksi tehokkaasti on
erityisen tärkeää, että kaikissa jäsenvaltioissa on säännökset, joissa on vahvistettu ulkomaiden kansalaisia
jäsenvaltioiden alueelle kuljettavien liikenteenharjoittajien velvollisuudet. Tämän tavoitteen suuremman tehon
varmistamiseksi olisi myös jäsenvaltioissa tällä hetkellä
säädetyt sakkorangaistukset niissä tapauksissa, joissa
liikenteenharjoittajat ovat laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa, yhdenmukaistettava mahdollisuuksien mukaan
ottaen huomioon jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien ja
käytäntöjen eroavuudet.

(2)

Tämä toimenpide kuuluu maahanmuuttovirtojen
hallintaa ja laittoman maahanmuuton torjuntaa koskevaan säännöskokonaisuuteen.

(3)

Tämän direktiivin soveltaminen ei rajoita sitoumuksia,
jotka johtuvat 28 päivänä heinäkuuta 1951 pakolaisten
oikeusasemasta tehdystä Geneven yleissopimuksesta
sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla.

(4)

Ei ole syytä puuttua jäsenvaltioilla olevaan mahdollisuuteen pitää voimassa tai ottaa käyttöön liikenteenharjoittajia koskevia muita toimenpiteitä tai seuraamuksia,
olipa kyse tässä direktiivissä tarkoitetuista liikenteenharjoittajista tai ei.

(5)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikissa liikenteenharjoittajia vastaan aloitetuissa menettelyissä, jotka
voivat johtaa seuraamusten soveltamiseen, oikeutta
puolustautua ja tällaisia päätöksiä koskevaa muutoksenhakuoikeutta voidaan tosiasiallisesti käyttää.

(6)

Tällä direktiivillä kehitetään Schengenin säännöstöä
Schengenin
säännöstön
sisällyttämisestä
osaksi
Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan mukaisesti, sellaisena kuin säännöstö on määritelty Schengenin säännöstön määrittelemisestä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan
vahvistamiseksi kullekin Schengenin säännöstöön kuulu-

(1) EYVL C 269, 20.9.2000, s. 8.
(2) Lausunto annettu 13. maaliskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Tämän direktiivin tarkoituksena on täydentää 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta
Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 allekirjoitetun yleissopimuksen (5) (jäljempänä ’Schengenin yleissopimus’) 26
artiklan määräyksiä ja täsmentää niiden täytäntöönpanoa
koskevat tietyt edellytykset.
(3) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 1.
(4) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 3.
(5) EYVL L 239, 22.9.2000, s. 1.
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2 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että Schengenin yleissopimuksen 26 artiklan 1
kohdan a alakohdan määräysten mukaista kolmansien maiden
kansalaisten takaisin kuljettamista koskevaa liikenteenharjoittajien velvoitetta noudatetaan myös silloin, kun jäsenvaltion
alueen kautta kulkevalta kolmannen maan kansalaiselta evätään
maahanpääsy, jos
a) liikenteenharjoittaja, jonka oli tarkoitus kuljettaa henkilö
määrämaahan, kieltäytyy ottamasta tätä kuljetettavakseen,
tai
b) määrämaan viranomaiset ovat käännyttäneet henkilön ja
lähettäneet hänet takaisin jäsenvaltioon, jonka kautta hän
on kulkenut.
3 artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla
sellaiset liikenteenharjoittajat, jotka eivät voi huolehtia kyseisen
käännytetyn kolmannen maan kansalaisen paluusta, velvoitetaan löytämään välittömästi keino kuljettaa tämä edelleen ja
maksamaan edelleen kuljettamisesta aiheutuvat kulut, tai, jos
välitön edelleen kuljetus ei ole mahdollinen, ottamaan vastuu
kyseisen kolmannen maan kansalaisen oleskelu- ja paluukustannuksista.
4 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
varmistaakseen, että Schengenin yleissopimuksen 26 artiklan 2
ja 3 kohdan määräysten nojalla käyttöön otetut liikenteenharjoittajiin sovellettavat seuraamukset ovat varoittavia, tehokkaita
ja oikeasuhteisia ja että

10.7.2001

2.
Edellä 1 kohta ei kuitenkaan rajoita kunkin jäsenvaltion
velvoitteita tapauksissa, joissa kolmannen maan kansalainen
hakee kansainvälistä suojelua.
5 artikla
Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita säätämästä tai pitämästä
voimassa sellaisia liikenteenharjoittajia koskevia muita toimenpiteitä, jotka eivät noudata Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan määräyksistä ja
tämän direktiivin 2 artiklasta johtuvia velvoitteita. Näihin
toimenpiteisiin kuuluu muuntyyppisiä seuraamuksia, esimerkiksi ajoneuvon pysäyttäminen ja takavarikointi taikka liikenneluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.
6 artikla
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että liikenteenharjoittajilla, joita vastaan menettelyt aloitetaan seuraamusten määräämiseksi, on jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten nojalla tosiasiallinen oikeus puolustautua ja hakea
muutosta.
7 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 11 helmikuuta
2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
2.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava
tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä,
miten viittaukset tehdään.
3.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.

a) tällä tavoin sovellettavien sakkorangaistusten enimmäismäärä on kuljetettua henkilöä kohti vähintään 5 000 euroa
tai vastaava määrä kansallisessa valuutassa virallisessa
lehdessä 10 elokuuta 2001, julkaistun vaihtokurssin
mukaan laskettuna, tai

Tämä direktiivi tulee voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun se on
julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

b) tällaisten sakkorangaistusten vähimmäismäärä on kuljetettua
henkilöä kohti vähintään 3 000 euroa tai vastaava määrä
kansallisessa valuutassa virallisessa lehdessä 10 elokuuta
2001, julkaistun vaihtokurssin mukaan laskettuna, tai

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille Euroopan
yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

c) kussakin rikkomistapauksessa sovellettavan vakiomääräisen
sakkorangaistuksen enimmäismäärä on kuljetettujen henkilöiden lukumäärästä riippumatta vähintään 500 000 euroa
tai vastaava määrä kansallisessa valuutassa virallisessa
lehdessä 10 elokuuta 2001, julkaistun vaihtokurssin
mukaan laskettuna.

8 artikla

9 artikla

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
B. ROSENGREN
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 9 päivänä heinäkuuta 2001,
parationin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1772)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/520/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 933/94 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2230/95 (6), nimetään ne tehoaineet, jotka olisi arvioitava asetuksen (ETY) N:o 3600/92 nojalla, ja nimetään
kunkin tehoaineen arvioinnin esittelijänä toimiva jäsenvaltio sekä luetellaan kunkin tehoaineen valmistajat,
jotka ovat jättäneet asetuksen (ETY) N:o 3600/92 4
artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen määräaikaan
mennessä.

(3)

Parationi on yksi asetuksessa (EY) N:o 933/94 nimetyistä
90 tehoaineesta.

(4)

Italia, joka on nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi,
toimitti asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 1
kohdan c alakohdan mukaisesti 30 päivänä marraskuuta
1998 komissiolle arviointikertomuksen tiedoista, jotka
se oli saanut ilmoittajilta kyseisen asetuksen 6 artiklan 1
kohdan mukaisesti.

(5)

Esittelevän jäsenvaltion toimittaman kertomuksen
saatuaan komissio aloitti neuvottelut jäsenvaltioiden
asiantuntijoiden sekä pääilmoittajan (Cheminova) kanssa
asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 3 kohdan
mukaisesti.

(6)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat Italian laatimaa
arviointikertomusta uudelleen pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa. Uudelleentarkastelu saatiin päätökseen 12
päivänä joulukuuta 2000 parationia koskevana komission tarkastelukertomuksena asetuksen (ETY) N:o 3600/
92 7 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
komission direktiivillä 2001/36/EY (2), ja erityisesti sen 8
artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2
kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä
joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o
3600/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1972/1999 (4), ja erityisesti sen 7 artiklan 3A
kohdan b alakohdan,

seka katsoo seuraavaa:

(1)

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

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään,
että komissio toteuttaa ohjelman sellaisten kasvinsuojelutuotteissa käytettävien tehoaineiden tutkimiseksi,
jotka olivat markkinoilla jo 15 päivänä heinäkuuta
1993. Yksityiskohtaiset säännöt tämän työohjelman
täytäntöönpanosta vahvistetaan asetuksessa (ETY) N:o
3600/92.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

230,
164,
366,
244,

19.8.1991, s. 1.
20.6.2001, s. 1.
15.12.1992, s. 10.
16.9.1999, s. 41.

(5) EYVL L 107, 28.4.1994, s. 8.
(6) EYVL L 225, 22.9.1995, s. 1.
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Toimitettujen tietojen perusteella tehdyt arvioinnit eivät
ole osoittaneet, että parationia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän ehdotetuissa käyttöyhteyksissä direktiivin 91/414/ETY 5
artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta. Tämä koskee
erityisesti parationille altistuvien toimijoiden turvallisuutta sekä kyseisen tehoaineen kohtaloa ja käyttäytymistä luonnossa ja sen mahdollisia vaikutuksia muissa
kuin niissä organismeissa, joihin sen on tarkoitus
vaikuttaa.

(8)

Pääilmoittaja ilmoitti komissiolle ja esittelevälle jäsenvaltiolle, ettei se enää halua osallistua tätä tehoainetta
koskevaan työohjelmaan, eikä lisätietoja näin ollen
toimiteta.

(9)

Tästä syystä kyseistä tehoainetta ei voida sisällyttää
direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(10)

Jäsenvaltioiden parationia sisältävien kasvinsuojeluaineiden olemassa olevien varastojen hävittämiselle, säilyttämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten
mukaisesti myöntämä lisäaika olisi rajattava enintään 12
kuukauteen niin, että olemassa olevia varastoja voitaisiin
käyttää enää ainoastaan yhtenä kasvukautena.

(11)

(12)

10.7.2001

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Parationia ei sisällytetä direktiivin 91/414/ETY liitteessä I
olevaan tehoaineiden luetteloon.
2 artikla
Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
1) parationia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen hyväksymispäivästä;
2) tämän päätöksen hyväksymispäivästä alkaen parationia
sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä lupia
uusita direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa
säädetyn poikkeuksen mukaisesti.
3 artikla
Jäsenvaltion direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti myöntämän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja sen on päätyttävä viimeistään 18 kuukauden
kuluttua tämän päätöksen hyväksymispäivästä.
4 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tällä päätöksellä ei rajoiteta komission kyseisen tehoaineen osalta mahdollisesti myöhemmin neuvoston
direktiivin 79/117/ETY (1) mukaisesti toteuttamia toimia.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2001.

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

David BYRNE

(1) EYVL L 33, 8.2.1979, s. 36.

Komission puolesta
Komission jäsen

