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(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1512/2001,
annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001,
naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1254/1999 muuttamisesta
mahdollista maksaa palkkio toisen kerran häristä, joista
ensimmäinen maksu on suoritettu sonnipalkkiona.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

(3)

Poikkeus, jonka perusteella jäsenvaltio voi muuttaa
erityispalkkion määräytymisperusteena olevaa tilakohtaista 90 eläimen enimmäismäärää ikäryhmää kohden
tai luopua siitä, voi lisätä palkkiokelpoisten eläinten
lukumäärää suurissa tuotantoyksiköissä. Tämän kannustimen heikentämiseksi eläinten enimmäismäärää olisi
sovellettava tiukasti kytkemällä sen muuttamisen tai siitä
luopumisen mahdollisuus ympäristö- ja työllisyysnäkökohtien huomioon ottamiseen maaseudun kehittämispolitiikan puitteissa.

(4)

Koska naudanlihantuotantoa määrittävä tekijä on
lehmien lukumäärä, lihantuotantoa on tulevaisuudessa
mahdollista vähentää alentamalla emolehmien lukumäärää. Jotta vähentäminen onnistuisi, olisi vahvistettava vaikutuksia, joita hiehojen lukemisella asetuksen
(EY) N:o 1254/1999 6 artiklassa tarkoitettujen emolehmäpalkkiokelpoisten eläinten joukkoon, on tuotannon
vähentämisen kannalta, ja asetettava rajoitetuksi ajaksi
hiehoja koskeva vähimmäisosuus sekä korotettava
kyseisten eläinten enimmäisosuutta. Tätä velvoitetta ei
sovellettaisi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lainkaan
vuonna 2002 ja vain rajoitetusti vuonna 2003, koska
karjan lukumäärä on suu- ja sorkkataudin vuoksi vähentynyt. Tämä merkitsee asetuksen (EY) N:o 1254/1999
10 artiklassa tarkoitettujen hiehojen erillisten kansallisten enimmäismäärien mukauttamista vastaavasti.
Hallinnoimisen yksinkertaistamiseksi tämä ei koskisi
tuottajia, joiden hakemien palkkioiden määrä on
vähäinen. Jotta tuotannon vähentäminen onnistuisi, olisi
lisäksi tilapäisesti poistettava mahdollisuus jakaa uudelleen kansalliseen varantoon siirrettyjä palkkio-oikeuksia.
Toimenpiteen ei vuonna 2002 tulisi koskea Yhdistynyttä
kuningaskuntaa, jotta otettaisiin huomioon emolehmien
määrän väheneminen suu- ja sorkkataudin vuoksi.

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Naudanlihamarkkinat ovat vakavasti häiriintyneet sen
vuoksi, että uusista naudan spongiformisista enkefalopatiatapauksista (BSE) huolestuneet kuluttajat ovat kadottaneet luottamuksen alan tuotteisiin ja hylänneet ne.
Kysyntä on romahtanut kulutuksen ja viennin voimakkaasti heikennyttyä sekä koska yhä suurempi osa
karjasta joudutaan pidättämään tiloilla. Tämä on johtamassa markkinoiden vakavaan heikkenemiseen, jota on
vaikea pitää hallinnassa. Tämän vuoksi olisi säädettävä
toimenpiteistä, joilla pyritään sääntelemään markkinoita
vähentämällä tulevaa tuotantoa.
Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (4) 4 artiklassa
tarkoitettu urospuolisista naudoista maksettava erityispalkkio on yksi tärkeimmistä naudanlihantuotannon
tukivälineistä. Nykyisellään kyseistä palkkiota koskevat
alueelliset enimmäismäärät. Jos niiden eläinten lukumäärä olisi pienempi, joista erityispalkkiota voidaan
maksaa, olisi kannuste tuottamiseen pienempi. Aikaisempina vuosina suoritettuihin maksuihin perustuva
alueellinen enimmäismäärä olisi sen vuoksi otettava
rajoitetuksi ajaksi käyttöön. Jotta tuottajia tämän lisäksi
rohkaistaisiin muuttamaan lihottamattomat naudat
häriksi, joita pidetään kauemmin laitumella, olisi oltava

(1) Ehdotus, annettu 6. helmikuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(2) Lausunto, annettu 16. toukokuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(3) Lausunto, annettu 25. huhtikuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(4) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.
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Niiden eläinten lukumäärää, jotka ovat erityispalkkio- tai
emolehmäpalkkiokelpoisia, rajoitetaan nykyisellään
soveltamalla asetuksen (EY) N:o 1254/1999 12 artiklassa
tarkoitettua eläintiheyttä, joka on kaksi nautayksikköä
(NY) hehtaaria kohden. Jotta tältä osin palkkiokelpoisten
eläinten lukumäärää voitaisiin vähentää voimaperäistä
tuotantoa harjoittavilla tiloilla, ja samalla edistää laajaperäistä tuotantoa, olisi eläintiheyttä asteittain pienennettävä 1,9 nautayksikköön vuonna 2002 ja 1,8 nautayksikköön vuonna 2003.

3) Korvataan 4 artiklan 5 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

Pyrittäessä selviytymään kulutuksen romahtamisen
aiheuttamasta nykyisestä tuotantotilanteesta voivat
määrät, jotka on ostettava markkinoilta, johtaa
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 47 artiklan 2
kohdassa vahvistetun enimmäismäärän ylittymiseen.
Jotta kyseisen enimmäismäärän soveltaminen ei johtaisi
kyseisen asetuksen 47 artiklan 5 kohdassa säädetyn
turvaverkkojärjestelmän käyttämiseen, sitä on syytä
korottaa vuodeksi 2001.

”Kuitenkin 2 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen nautaeläinten osalta palkkion määräksi vahvistetaan kuitenkin
98 euroa.”;

Tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä pyritään
vastaamaan nykyiseen markkinatilanteeseen. Uusia
toimenpiteitä saatetaan joutua toteuttamaan tulevaisuudessa riippuen siitä, millaiseksi tilanne kehittyy,

4) Lisätään 4 artiklan 7 kohdan b alakohtaan seuraava virke:

5) Korvataan 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa
luku 80 prosenttia luvulla 60 prosenttia ja luku 20
prosenttia luvulla 40 prosenttia;
6) Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan toinen, kolmas ja neljäs
alakohta seuraavasti:
”Kuitenkin vuosina 2002 ja 2003 hiehoja on pidettävä
tilalla vähintään 15 prosenttia niiden eläinten määrästä,
joista palkkiota haetaan.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa velvoitetta hiehojen
vähimmäismäärästä ei sovelleta vuonna 2002, ja vuonna
2003 vähimmäismäärä on 5 prosenttia.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

Hiehojen vähimmäismäärää koskevaa edellytystä ei sovelleta tuottajaan, joka hakee palkkiota alle 14 emolehmästä.”;

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1254/1999 seuraavasti:
1) Lisätään 4 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Kuitenkin voidaan b kohdan toisessa luetelmakohdassa
tarkoitettu toisen kerran myönnettävä palkkio vuodeksi
2001 myöntää myös sellaisista nautaeläimistä, joista on
maksettu yhden kerran a kohdassa tarkoitettu palkkio.”;
2) Lisätään 4 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Vuosiksi 2002 ja 2003 sovelletaan kuitenkin seuraavia
alueellisia enimmäismääriä:
Belgia
Tanska
Saksa
Kreikka
Espanja
Ranska
Irlanti
Italia
Luxemburg
Alankomaat
Itävalta
Portugali
Suomi
Ruotsi
Yhdistynyt kuningaskunta

”— muuttaa 90 eläimen tilakohtaista päälukua ja
ikäryhmää koskevaa rajoitusta tai luopua siitä
maaseudun kehittämispolitiikan mukaisin objektiivisin
perustein, ja ainoastaan sillä ehdolla, että niissä
otetaan huomioon ympäristö- ja työllisyysnäkökohdat,”;

228 787
221 688
1 536 113
141 606
643 525
1 734 779
1 028 153
478 997
18 922
126 346
338 720
160 720
200 000
233 481
1 361 978.

Liitteen I alaviitteet jäävät edelleen voimaan kyseiseksi
määräajaksi. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta viimeisessä alaviitteessä mainittu enimmäismäärä on tänä aikana
kuitenkin 1 461 978.”;

7) Lisätään 9 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Kuitenkaan ei vuosina 2002 ja 2003 jaeta uudelleen 4
kohdan toisen alakohdan mukaisia kansalliseen varantoon
palautettuja palkkio-oikeuksia ennen 31 päivää joulukuuta
2003. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta tätä säännöstä
sovelletaan ainoastaan vuonna 2003.”;
8) Lisätään 10 artiklan 1 kohtaan kolmas, neljäs ja viides
alakohta seuraavasti:
”Kuitenkin vuosiksi 2002 ja 2003 on tällaisen erillisen
kansallisen enimmäismäärän oltava vähintään 10
prosenttia mutta enintään 40 prosenttia asianomaisen
jäsenvaltion tämän asetuksen liitteessä II olevasta kansallisesta enimmäismäärästä.
Jos jäsenvaltio päättää soveltaa ensimmäisessä alakohdassa
säädettyä mahdollisuutta vuosina 2002 ja 2003, myönnetään emolehmäpalkkio tuottajille, joiden tiloilla pidettävien
hiehojen määrä on vähintään 5 prosenttia ja enintään 20
prosenttia niiden eläinten kokonaismäärästä, joista palkkiota haetaan.
Hiehojen vähimmäismäärää koskevaa ehtoa ei sovelleta
tuottajaan, joka hakee palkkiota alle 14 emolehmästä.”;
9) Korvataan 12 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke
seuraavasti:
”Niiden eläinten kokonaismäärä, joista voidaan maksaa
erityispalkkio ja emolehmäpalkkio, rajoitetaan soveltamalla
tilakohtaista eläintiheyttä, joka on 2 nautayksikköä (NY)
hehtaaria ja kalenterivuotta kohden. Eläintiheys
vahvistetaan 1,9 nautayksiköksi (NY) 1 päivästä tammikuuta 2002 ja 1,8 nautayksiköksi (NY) 1 päivästä tammikuuta 2003.”;
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10) Korvataan 47 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
”Kyseisten ostojen määrä koko yhteisössä saa olla enintään 350 000 tonnia vuodessa. Suurin sallittu
ostojen määrä vuonna 2001 vahvistetaan kuitenkin 500 000 tonniksi.”.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002. Kuitenkin asetuksen 1 artiklan 1, 4 ja 10 kohtaa sovelletaan
tämän asetuksen voimaantulopäivästä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. NEYTS-UYTTEBROECK

L 201/4
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1513/2001,
annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001,
asetusten N:o 136/66/ETY ja (EY) N:o 1638/98 muuttamisesta tukijärjestelmän soveltamisen jatkamisen ja oliiviöljyn laatustrategian osalta
teettomasta toiminnasta. Maantieteellinen tietojärjestelmä on välttämätön tarkasteltaessa eräitä tulevaisuutta
koskevia vaihtoehtoja ja vähintäänkin hyödyllinen
tarkasteltaessa muita vaihtoehtoja. Olisi syytä täsmentää
jo nyt, että tukijärjestelmä koskee 1 päivästä marraskuuta 2003 ainoastaan valmiiksi todettuun maantieteelliseen tietojärjestelmään kirjattuja oliivipuita.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 37 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

(4)

Oliiviöljymarkkinoiden kehitys osoittaa, että laajassa
merkityksessä käsitetty, ympäristönäkökohdat sisältävä
tuotteen laadunparantamisstrategia on välttämätön.
Siihen on sisällyttävä muun muassa kannustimia alan
rakenteiden parantamiseksi sekä oliiviöljyjen ja oliivin
puristemassaöljyjen luokittelun muutoksia.

(5)

Alan moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on
säädettävä järjestelmästä, jossa hyväksyttyjä toimijaorganisaatioita kannustetaan toteuttamaan parannusohjelmia,
laatimaan laatutodistuksia sekä parantamaan oliiviöljyalan hallintoa ja markkinoita. Tällaisen järjestelmän
eräitä näkökohtia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen
laatimiseksi, asianomaisten organisaatioiden ja ohjelmien
perustamiseksi, niiden arvioimiseksi sekä jäsenvaltion
niille antaman hyväksynnän antamiseksi tarvittaneen
aikaa noin yksi vuosi. Tämän vuoksi olisi säädettävä jo
nyt 1 päivästä marraskuuta 2002 sovellettavaksi
kaavaillun järjestelmän perusteista, jotta konkreettisia
toimia voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti.

(6)

Oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen nimitykset ja
määritelmät ovat joskus epätyydyttäviä ja voivat
aiheuttaa sekaannusta kuluttajien ja alan toimijoiden
keskuudessa. On syytä välttää niiden markkinoita häiritsevää vaikutusta ja vahvistaa uudet nimitykset ja määritelmät, joilla korvataan asetuksen N:o 136/66/ETY liite.

(7)

Neitsytoliiviöljyjen luonnollisten ominaisuuksien säilyttämiseksi olisi kiellettävä sellaisten apuaineiden käyttö,
joilla on kemiallinen tai biokemiallinen vaikutus.

(8)

Tuottajien ja puristamojen aikaansaaman kehityksen
ansiosta neitsytoliiviöljy- ja ekstra-neitsytoliiviöljyluokkiin kuuluvien öljyjen määrä on lisääntynyt, kun taas
yleisen kauppalaadun oliiviöljyluokkaan ja oliivilamppuöljyluokkaan kuuluvien öljyjen määrä on vähentynyt.
Jotta
neitsytoliiviöljyjen
luokittelussa
otettaisiin
huomioon markkinoiden kehitys ja jotta kuluttajille olisi
tästä luokittelusta hyötyä, on asianmukaista vähentää
ekstra-neitsytoliiviöljyn enimmäishappopitoisuutta sekä
poistaa yleisen kauppalaadun neitsytoliiviöljyluokka liittämällä se oliivilamppuöljyn luokkaan.

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun
asetuksen N:o 136/66/ETY muuttamisesta 20 päivänä
heinäkuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 1638/98 (3) säädetään markkinointivuosina 1998/
1999, 1999/2000 ja 2000/2001 sovellettavista toimenpiteistä. Tarkoituksena on, että komissio näiden kolmen
markkinointivuoden aikana keräisi ja arvioisi tiedot, joita
tarvitaan edellä mainitun yhteisen markkinajärjestelyn
uudistusta koskevan, neuvostolle esitettävän ehdotuksen
laatimiseksi markkinointivuonna 2000. Kyseisessä
asetuksessa käyttöön otettujen toimenpiteiden avulla
yhteistä markkinajärjestelyä on voitu parantaa, mutta
ensimmäisiltä kahdelta markkinointivuodelta saadut
tiedot ja kokemukset eivät ole täydellisiä eivätkä riittäviä,
jotta komissio voisi tehdä perusteelliset ja lopulliset
päätelmät rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä,
joka otetaan käyttöön 1 päivästä marraskuuta 2001.
On tarpeen arvioida neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1638/98 ja tuen myöntämistä oliiviöljyn tuotannolle ja
tuottajajärjestöille koskevista yleisistä säännöistä annetun
asetuksen (ETY) N:o 2261/84 muuttamisesta 20 päivänä
heinäkuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 1639/98 (4) vuonna 1998 säädetyn siirtymäkauden
tuloksia. Jotta saataisiin markkinointivuodesta 1998/
1999 toteutettujen toimenpiteiden kaikki tulokset ja
jotta alaa koskevia tietoja ja arvioita voitaisiin syventää,
on välttämätöntä jatkaa nykyisten säännösten ja etenkin
rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä
syyskuuta 1966 annetun asetuksen N:o 136/66/ETY (5)
säännösten soveltamista markkinointivuoden 2003/
2004 loppuun.

(3)

Tuottajille myönnettävän tuen valvontajärjestelmä
riippuu suuresti asetuksessa (EY) N:o 1638/98 tarkoitetusta maantieteellisestä tietojärjestelmästä ja sen moit-

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

Lausunto annettu 17. toukokuuta 2001 (ei vielä julkaistu EYVL:ssä).
Lausunto annettu 30. toukokuuta 2001 (ei vielä julkaistu EYVL:ssä).
EYVL L 210, 28.7.1998, s. 32.
EYVL L 210, 28.7.1998, s. 38.
EYVL 172, 30.9.1966, s. 3025/66, asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (EYVL L 328,
23.12.2000, s. 2.)
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Yleisnimitystä ’oliiviöljy’ käytetään nykyään asetuksen
N:o 136/66/ETY liitteessä olevassa 3 kohdassa tarkoitetusta luokasta eli öljystä, joka on valmistettu sekoittamalla jalostettua oliiviöljyä ja neitsytoliiviöljyä, ei kuitenkaan oliivilamppuöljyä. Tämä aiheuttaa sekaannusta,
joka voi johtaa kuluttajaa harhaan ja häiritä markkinoita.
Tämän vuoksi sekoittaminen olisi määriteltävä ilman,
että tämän luokan arvoa alennetaan, sillä huomattava
osa markkinoita arvostaa tällaisen öljyn laatua.

(9)

(10)

(11)

(12)

Jalostusteollisuuden kehittymisen ansiosta jalostettujen
oliiviöljyjen määritelmää on mukautettava alentamalla
suurinta sallittua happopitoisuutta.
Raa'an oliivin puristemassaöljyn määritelmään on sisällytettävä mekaanisesti saatavat öljyt, jotka vastaavat oliivilamppuöljyä — tiettyjä määriteltyjä ominaisuuksia
lukuun ottamatta — sillä kyseisillä öljyillä on raa'an
oliivin puristemassaöljyn tyypilliset ominaisuudet.
Jotta ala voisi mukautua uusiin säännöksiin, on syytä
säätää yleisesti kahden vuoden määräajasta ennen uusien
nimitysten ja määritelmien pakollisen soveltamisen aloittamista.

c) Korvataan 9 kohdan toisessa alakohdassa
i) ilmaisu ”markkinointivuosina 1998/1999—2000/
2001” ilmaisulla ”markkinointivuosina 1998/1999—
2003/2004”;
ii) ilmaisu ”oliiviöljyn tuottajille” ilmaisulla ”oliiviöljyn ja
syötäviksi tarkoitettujen oliivien tuottajille”.
3) Korvataan 20 d artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa
ilmaisu ”markkinointivuosina 1998/1999—2000/2001”
ilmaisulla ”markkinointivuosina 1998/1999—2003/2004”.
4) Poistetaan 37 artikla.
5) Korvataan 38 artikla seuraavasti:
”38 artikla
1.
Komissiota avustaa rasva-alan hallintokomitea, jäljempänä ’komitea’.
2.
Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä hallintomenettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
3.

(13)

Asetuksen N:o 136/66/ETY täytäntöönpanemiseksi
tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä
28 päivänä kesäkuuta tehdyn neuvoston päätöksen
1999/468/EY (1) mukaisesti,
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Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.”.

6) Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1638/98 seuraavasti:
1) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus N:o 136/66/ETY seuraavasti:
1) Korvataan 4 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”markkinointivuosiksi 1998/1999—2000/2001” ilmaisulla ”markkinointivuosiksi 1998/1999—2003/2004”.
2) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:
a) Korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”markkinointivuosiksi
1998/1999—2000/2001” ilmaisulla ”markkinointivuosiksi 1998/1999—2003/2004”;
b) Korvataan 9 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu
”parantaa öljyntuotannon laatua” ilmaisulla ”parantaa
oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien tuotannon
laatua”;
(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

a) Korvataan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu
”markkinointivuosina 1998/1999—2000/2001” ilmaisulla ”markkinointivuosina 1998/1999—2002/2003”;
b) Korvataan 2 kohdan toisessa alakohdassa ilmaisu
”kunakin markkinointivuonna 1998/1999—2000/2001”
ilmaisulla ”kunakin markkinointivuonna 1998/1999—
2002/2003” ja
c) Korvataan 4 kohdassa ilmaisu ”markkinointivuosiksi
1998/1999—2000/2001” ilmaisulla ”markkinointivuosiksi 1998/1999—2002/2003”.
2) Lisätään artikla seuraavasti:
”2 a artikla
Marraskuun 1 päivästä 2003 sellaiset oliivipuut ja vastaavat
alat, joita ei ole kirjattu tämän asetuksen 2 artiklan mukaisesti käyttöön otettuun maantieteelliseen tietojärjestelmään,
tai niistä saatu oliiviöljytuotanto eivät voi olla perusteena
oliivin tuottajille tarkoitetulle oliivintuotantotuelle osana
rasva-alan yhteistä markkinajärjestelyä.”
3) Korvataan 3 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”vuoden 2000”
ilmaisulla ”vuoden 2003” ja ilmaisu ”1 päivästä marraskuuta
2001” ilmaisulla ”1 päivästä marraskuuta 2004”.
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4) Lisätään artikla seuraavasti:
”4 a artikla
1.
Oliiviöljyn tuottajajäsenvaltiot voivat 1 päivänä
marraskuuta 2002 voimaan tulevan rasva-alan yhteisen
markkinajärjestelyn yhteydessä varata tietyissä rajoissa osan
tuista — joista on tarvittaessa säädetty oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien tuottajille — yhteisön rahoituksen takaamiseksi toimintaohjelmiin, joita hyväksytyt
tuottajajärjestöt, hyväksytyt toimialakohtaiset järjestöt tai
muut hyväksytyt toimijaorganisaatiot tai niiden liitot ovat
laatineet yhdellä tai useammalla seuraavista aloista:
a) oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien alan ja
näiden kummankin markkinoiden seuranta ja hallinnointi;
b) oliivinviljelyn ympäristövaikutusten parantaminen;
c) oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien laadun
parantaminen;
d) oliiviöljyn ja syötäviksi tarkoitettujen oliivien jäljitettävyysjärjestelmä ja niiden laadun varmentaminen ja
suojaaminen kansallisen viranomaisen valvonnassa.
2.
’Hyväksytyillä toimialakohtaisilla järjestöillä’ tarkoitetaan tässä artiklassa oikeushenkilöitä, jotka:
— koostuvat sellaisen taloudellisen toiminnan edustajista,
joka liittyy asetuksen N:o 136/66/ETY 1 artiklan 2
kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden
tuotantoon ja/tai kauppaan ja/tai jalostukseen;
— on perustettu kaikkien tai joidenkin niihin kuuluvien
järjestöjen tai liittojen aloitteesta;
— tunnustetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa ne toimivat.
3.
Markkinoiden vääristymisen ehkäisemiseksi 1 kohdassa tarkoitetut rajat vahvistaa:
— neuvosto komission ehdotuksesta koko asianomaisen
toiminnan osalta, ja sen jälkeen
— komissio kullakin 1 kohdassa mainitulla alalla päätöksen
1999/468/EY 4 artiklassa säädetyn hallintomenettelyn
mukaisesti.
Yhteisön rahoituksen enimmäisosuus 1 kohdassa tarkoitetuista toimista on vahvistetuissa rajoissa yhtä suuri kuin
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asianomaisen jäsenvaltion varaama osa tuista. Rahoitus
koskee tukikelpoisia menoja ja sen enimmäismäärä on:
— 100 prosenttia toiminnasta a ja b alakohdassa tarkoitetuilla aloilla,
— 100 prosenttia käyttöomaisuusinvestointien osalta ja 75
prosenttia toiminnasta c alakohdassa tarkoitetuilla
aloilla,
— 50 prosenttia toiminnasta d alakohdassa tarkoitetulla
alalla.
Loppurahoituksesta vastaa asianomainen jäsenvaltio siten,
että huomioon otetaan toimijoiden rahoitusosuus, joka on
pakollinen toiminnassa 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetuilla aloilla, ja vähintään 25 prosenttia toiminnasta d
alakohdassa tarkoitetuilla aloilla.
4.
Komissio vahvistaa asetuksen N:o 136/66/ETY 38
artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen:
a) toimijaorganisaatioiden ja niiden liittojen hyväksymisedellytykset;
b) tukikelpoisten ohjelmien toimintatyypit 1 kohdassa
tarkoitetuilla neljällä alalla;
c) ohjelmien hyväksymiseen jäsenvaltioissa liittyvät menettelyt;
d) valvontaa ja seuraamuksia koskevat toimenpiteet;
e) muut yksityiskohtaiset säännöt, jotka ovat tarpeen
kyseisten ohjelmien nopeaksi täytäntöönpanemiseksi 1
päivästä marraskuuta 2002.”
5) Korvataan 5 artiklan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu ”1
päivästä marraskuuta 2001” ilmaisulla ”1 päivästä marraskuuta 2004”.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2001. Asetuksen 1
artiklan 6 kohtaa (joka korvaa asetuksen N:o 136/66/ETY liitteen) sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä marraskuuta 2003,
lukuun ottamatta asiaa koskevan liitteen 4 kohtaa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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LIITE

”LIITE
35 ARTIKLASSA TARKOITETUT OLIIVIÖLJYJEN JA OLIIVIN PURISTEMASSAÖLJYJEN NIMITYKSET JA
MÄÄRITELMÄT
1. NEITSYTOLIIVIÖLJYT
Öljyt, jotka on saatu oliivipuun hedelmistä ainoastaan mekaanisia tai muita fysikaalisia valmistusmenetelmiä käyttäen
sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät johda öljyn laadun heikkenemiseen, ja joita ei ole käsitelty muuten kuin pesemällä,
dekantoimalla, sentrifugoimalla tai suodattamalla, mutta ei kuitenkaan öljyt, jotka on valmistettu liuottimilla uuttamalla; käyttämällä apuainetta, jolla on kemiallista tai biokemiallista vaikutusta; tai uudelleen esteröimällä, tai oliiviöljyn
ja muiden öljyjen keskinäiset seokset.
Neitsytoliiviöljyistä käytetään yksinomaan seuraavia luokkia ja nimityksiä:
a) ekstra-neitsytoliiviöljy:
neitsytoliiviöljy, jonka vapaiden rasvahappojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna saa olla enintään 0,8 g / 100 g ja
jonka muut ominaisuudet ovat kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien mukaiset.
b) neitsytoliiviöljy:
neitsytoliiviöljy, jonka vapaiden rasvahappojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna saa olla enintään 2 g / 100 g ja
jonka muut ominaisuudet ovat kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien mukaiset.
c) oliivilamppuöljy:
neitsytoliiviöljy, jonka vapaiden rasvahappojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna on enemmän kuin 2 g / 100 g
ja/tai jonka muut ominaisuudet ovat kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien mukaiset.
2. JALOSTETTU OLIIVIÖLJY
Neitsytoliiviöljyä jalostamalla saatu oliiviöljy, jonka vapaiden rasvahappojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna saa olla
enintään 0,3 g / 100 g ja jonka muut ominaisuudet ovat kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien mukaiset.
3. OLIIVIÖLJY — VALMISTETTU JALOSTETUSTA OLIIVIÖLJYSTÄ JA NEITSYTOLIIVIÖLJYSTÄ
Jalostettua oliiviöljyä ja neitsytoliiviöljyä, ei kuitenkaan oliivilamppuöljyä, sekoittamalla saatu oliiviöljy, jonka vapaiden
rasvahappojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna saa olla enintään 1 g / 100 g ja jonka muut ominaisuudet ovat
kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien mukaiset.
4. RAAKA OLIIVIN PURISTEMASSAÖLJY
Öljy, joka on valmistettu liuottimilla uuttamalla oliivirouhetta tai fysikaalisin valmistusmenetelmin tai öljy, joka tiettyjä
ominaisuuksia lukuun ottamatta vastaa oliivilamppuöljyä; ei kuitenkaan öljyt, jotka on valmistettu uudelleen esteröimällä tai sekoittamalla muita öljyjä ja joiden muut ominaisuudet ovat kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien
mukaiset.
5. JALOSTETTU OLIIVIN PURISTEMASSAÖLJY
Raakaa oliivin puristemassaöljyä jalostamalla saatu öljy, jonka vapaiden rasvahappojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna saa olla enintään 0,3 g / 100 g ja jonka muut ominaisuudet ovat kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien
mukaiset.
6. OLIIVIN PURISTEMASSAÖLJY
Jalostettua oliivin puristemassaöljyä ja neitsytoliiviöljyä, ei kuitenkaan oliivilamppuöljyä, sekoittamalla saatu oliiviöljy,
jonka vapaiden rasvahappojen pitoisuus öljyhappona ilmaistuna saa olla enintään 1 g / 100 g ja jonka muut
ominaisuudet ovat kyseiselle luokalle säädettyjen ominaisuuksien mukaiset.”
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1514/2001,
annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001,
humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1696/71 muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 36 ja 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

1 artikla
Muutetaan asetus (ETY) N:o 1696/71 seuraavasti:
1) Korvataan 12 artiklan 5 kohdan a alakohta seuraavasti:

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1696/71 (4) 12 artiklan
5 kohdassa säädetään yhteisössä tuotetulle humalalle
maksettavan tuen määrän vahvistamisesta viiden vuoden
ajaksi eli vuoden 1996 sadosta vuoden 2000 satoon.

”a) Tämän tuen määrä hehtaaria kohden on sama kaikkien
lajikeryhmien osalta. Se vahvistetaan 480 euroksi
hehtaarilta kahdeksaksi vuodeksi satovuodesta 1996
alkaen”.
2) Korvataan 12 artiklan 5 kohdan d alakohta seuraavasti:
”d) Pidätettyä tukea voidaan kerätä enintään kolme vuotta;
sen jälkeen koko pidätetyn tuen on oltava käytetty”.
3) Korvataan 18 artiklan toisessa kohdassa ilmaisu ”1 päivää
syyskuuta 2000” ilmaisulla ”31 päivää joulukuuta 2003”.
4) Kumotaan 19 artikla.

(2)

(3)

(4)

Komissio on asetuksen (ETY) N:o 1696/71 18 artiklan
mukaisesti toimittanut neuvostolle kertomuksen
humala-alan talouden kehityksestä Euroopan yhteisössä.
Kertomuksessa todetaan, että tuotanto on vähitellen
mukautunut kysynnän vaatimuksiin sekä määrällisesti,
sillä pinta-alat ja tuotetut määrät ovat pienentyneet, että
laadullisesti, koska on siirrytty uusiin, erityisesti panimoteollisuuden eniten tarvitsemiin lajikkeisiin.

Nykyisen suuruisen tuen maksamista on aiheellista
jatkaa kolmella vuodella sekä säätää tätä uutta kautta
koskevan kertomuksen antamisesta.

Asetuksen (ETY) N:o 1697/71 täytäntöönpanemiseksi
tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti,

( ) EYVL C 96 E, 27.3.2001, s. 345.
(2) Lausunto annettu 13. kesäkuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(3) Lausunto annettu 25. huhtikuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).
(4) EYVL L 175, 4.8.1971, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 191/2000 (EYVL L 23, 28.1.2000,
s. 4).
5
( ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

5) Korvataan 20 artikla seuraavasti:
”20 artikla
1.
Komissiota avustaa humalan hallintokomitea, jäljempänä ’komitea’.
2.
Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen
1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.”

2 artikla

1

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2001.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1515/2001,
annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001,
toimenpiteistä, joita yhteisö voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteitä ja tukien vastaisia toimenpiteitä koskevan WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymän raportin johdosta
alkaen, ja tämän vuoksi niiden perusteella ei palauteta
ennen kyseistä ajankohtaa kannettuja tulleja,

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
1 artikla
(1)

Neuvosto antoi asetuksella (EY) N:o 384/96 ( ) yhteiset
säännöt polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön
jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisessa.

(2)

Neuvosto antoi asetuksella (EY) N:o 2026/97 (2) yhteiset
säännöt muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista
tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisessa.

(3)

Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamisesta tehdyn
Marrakeshin sopimuksen mukaisesti tehtiin riitojen
ratkaisusta annettuja sääntöjä ja menettelyjä koskeva
sopimus (DSU). DSU:n nojalla perustettiin riitojenratkaisuelin (DSB).

(4)

(5)

(6)

1

Jotta yhteisö voisi tarpeen mukaan saattaa asetuksen (EY)
N:o 384/96 tai asetuksen (EY) N:o 2026/97 nojalla
toteutetun toimenpiteen yhdenmukaiseksi DSB:n hyväksymään raporttiin sisältyvien suositusten ja ratkaisujen
kanssa, on annettava erityisiä säännöksiä.
Yhteisön toimielimet saattavat pitää aiheellisena kumota
tai muuttaa asetuksen (EY) N:o 384/96 tai asetuksen (EY)
N:o 2026/97 nojalla toteutetut toimenpiteet, mukaan
lukien toimenpiteet, joista DSU ei ole antanut ratkaisua,
tai antaa niiden osalta muita erityisiä toimenpiteitä
DSB:n hyväksymään raporttiin sisältyvien oikeudellisten
tulkintojen huomioon ottamiseksi. Lisäksi yhteisön
toimielimillä olisi oltava tarvittaessa mahdollisuus
kyseisten toimenpiteiden soveltamisen keskeyttämiseen
tai tarkasteluun.
Asian vireillepanemiselle DSU:n nojalla ei ole asetettu
määräaikoja. DSB:n hyväksymiin raportteihin sisältyvillä
suosituksilla on vaikutuksia ainoastaan tuleviin toimiin.
Tämän vuoksi on aiheellista täsmentää, että jollei toisin
säädetä, tämän asetuksen nojalla toteutettavilla toimenpiteillä on oikeusvaikutuksia niiden voimaantulosta

( ) EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2238/2000 (EYVL L 257,
11.10.2000, s. 2).
2) EYVL L 288, 21.10.1997, s. 1.
(
1

1.
Aina kun DSB hyväksyy raportin neuvoston asetuksen
(EY) N:o 384/96, asetuksen (EY) N:o 2026/97 tai tämän
asetuksen nojalla toteutetusta yhteisön toimenpiteestä, jäljempänä ’kiistanalainen toimenpide’, neuvosto voi sen jälkeen, kun
asiasta on kuultu neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 15
artiklan tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 2026/97 25 artiklan
nojalla perustettua neuvoa-antavaa komiteaa, jäljempänä
’neuvoa-antava komitea’, toteuttaa yksinkertaisella enemmistöllä komission ehdotuksen perusteella yhden tai useamman
aiheellisena pitämänsä seuraavan toimenpiteen:
a) kiistanalaisen toimenpiteen kumoaminen tai muuttaminen
tai,
b) kulloinkin aiheellisina pidettyjen erityisten toimenpiteiden
antaminen.
2.
Komissio voi 1 kohdan nojalla toteutettavia toimenpiteitä
varten pyytää asianomaisilta osapuolilta kiistanalaisen toimenpiteen antamiseen johtaneessa tutkimuksessa saatujen tietojen
täydentämiseksi tarvittavia tietoja.
3.
Sikäli kuin on aiheellista suorittaa tarkastelu ennen 1
kohdan mukaisten toimenpiteiden toteuttamista tai niitä toteutettaessa, komissio panee tarkastelun vireille kuultuaan asiasta
neuvoa-antavaa komiteaa.
4.
Sikäli kuin on aiheellista keskeyttää kiistanalaisen tai
muutetun toimenpiteen soveltaminen, neuvosto myöntää
yksinkertaisella enemmistöllä sen jälkeen, kun asiasta on kuultu
neuvoa-antavaa komiteaa, komission ehdotuksen perusteella
luvan soveltamisen keskeyttämiseen rajoitetuksi ajanjaksoksi.

2 artikla
1.
Neuvosto voi myös, jos se pitää sitä aiheellisena, toteuttaa
minkä tahansa 1 artiklan 1 kohdassa mainitun toimenpiteen
DSB:n hyväksymään raporttiin sisältyvien muuta kuin kiistanalaista toimenpidettä koskevien oikeudellisten tulkintojen
huomioon ottamiseksi.
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2.
Komissio voi 1 kohdan nojalla toteutettavien toimenpiteiden vuoksi pyytää asianomaisilta osapuolilta muun kuin kiistanalaisen toimenpiteen käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa saatujen tietojen täydentämiseksi tarvittavia tietoja.
3.
Sikäli kuin on aiheellista suorittaa tarkastelu ennen 1
kohdan mukaisten toimenpiteiden toteuttamista tai niitä toteutettaessa, komissio panee tarkastelun vireille kuultuaan asiasta
neuvoa-antavaa komiteaa.
4.
Sikäli kuin on aiheellista keskeyttää muun kuin kiistanalaisen tai muutetun toimenpiteen soveltaminen, neuvosto
myöntää yksinkertaisella enemmistöllä komission ehdotuksesta
ja neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan, luvan soveltamisen
keskeyttämiseen rajoitetuksi ajaksi.

L 201/11
3 artikla

Jollei toisin säädetä, tämän asetuksen nojalla toteutettavia
toimenpiteitä noudatetaan niiden voimaantulosta alkaen, eikä
niiden perusteella palauteta ennen kyseistä ajankohtaa kannettuja tulleja.
4 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan raportteihin, jotka DSB on hyväksynyt 1 päivän
tammikuuta 2001 jälkeen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1516/2001,
annettu 25 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 26 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 25 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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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 25 päivänä heinäkuuta
2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
999
052
999
052
999
388
524
528
999
052
508
600
624
999
388
400
404
508
512
524
528
720
800
804
999
052
388
512
528
999
052
064
999
052
061
400
404
999
052
999
064
066
624
999

74,1
74,1
66,8
66,8
72,8
72,8
78,4
88,4
66,4
77,7
120,0
164,7
103,7
120,7
127,3
96,7
82,6
122,9
105,3
104,1
64,6
64,2
127,3
215,3
104,2
108,7
133,4
78,4
71,3
69,4
88,1
183,3
123,9
153,6
277,1
258,3
242,0
246,4
256,0
136,5
136,5
80,7
78,9
231,2
130,3

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 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 1517/2001,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2001,
valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000
tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 49. osittaista tarjouskilpailua varten
kinoiden sokerin markkinatilanne ja sen odotettavissa
oleva kehitys.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1), ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Valkoisen sokerin vientimaksujen ja/tai vientitukien
määrittämiseksi järjestettävästä pysyvästä tarjouskilpailusta 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1531/2000 (2), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1264/2001 (3), nojalla
tämän sokerin vientiä varten järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.
Asetuksen (EY) N:o 1531/2000 9 artiklan 1 kohdan
säännösten mukaan kyseistä tarjouskilpailua varten
vahvistetaan tarvittaessa vientituen enimmäismäärä,
ottaen erityisesti huomioon yhteisön ja maailmanmark-

(3)

Tarjousten tarkastelun jälkeen olisi 49. tarjouskilpailusta
annettava 1 artiklassa tarkoitetut säännökset.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen (EY) N:o
1531/2000 nojalla järjestetyssä valkoisen sokerin 49. tarjouskilpailussa 38,625 EUR/100 kg.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 175, 14.7.2000, s. 69.
(3) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 61.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1518/2001,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2001,
valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1430/2001
tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää ensimmäistä osittaista tarjouskilpailua
varten
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

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

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Valkoisen sokerin vientimaksujen ja/tai vientitukien
määrittämiseksi järjestettävästä pysyvästä tarjouskilpailusta 13 päivänä heinäkuuta 2001 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1430/2001 (2) nojalla tämän sokerin
vientiä varten järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.
Asetuksen (EY) N:o 1430/2001 9 artiklan 1 kohdan
säännösten mukaan kyseistä tarjouskilpailua varten
vahvistetaan tarvittaessa vientituen enimmäismäärä,
ottaen erityisesti huomioon yhteisön ja maailmanmarkkinoiden sokerin markkinatilanne ja sen odotettavissa
oleva kehitys.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen (EY) N:o
1430/2001 nojalla järjestetyssä valkoisen sokerin ensimmäisessä tarjouskilpailussa 40,020 EUR/100 kg.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 192, 14.7.2001, s. 3.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1519/2001,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2001,
melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla
pientä määrää, joka ei anna edustavaa käsitystä markkinoista. Tarjoushinnat, joiden ei voida katsoa edustavan
markkinoiden todellista suuntausta, on myös hylättävä.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1),

ottaa huomioon melassin tuontia koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä sokerialalle ja asetuksen (ETY) N:o 785/68 muuttamisesta 23 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1422/95 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2
kohdan ja 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 1422/95 säädetään, että melassin
cif-tuontihinta, jäljempänä ”edustava hinta”, vahvistetaan
komission asetuksen (ETY) N:o 785/68 (3) mukaisesti.
Kyseinen hinta on vahvistettu edellä mainitun asetuksen
1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.

Melassin edustava hinta lasketaan yhteisön rajanylityspaikalla, joka on tässä tapauksessa Amsterdam; tämän
hinnan laskennan on perustuttava maailmanmarkkinoiden edullisimpiin ostomahdollisuuksiin, jotka määritellään vakiolaadun poikkeamiin mukautettujen pörssikurssien tai markkinahintojen perusteella. Melassin vakiolaatu määritetään asetuksessa (ETY) N:o 785/68.

Maailmanmarkkinoiden edullisimpia ostomahdollisuuksia määritettäessä on otettava huomioon kaikki
tiedot, jotka koskevat maailmanmarkkinoilla tehtyjä
tarjouksia, tärkeiden kolmansien maiden markkinoiden
hintoja ja kansainvälisessä kaupassa tehtyjä myyntitoimia, joista komissio on saanut tiedon joko jäsenvaltion tai omien kanaviensa kautta. Asetuksen (ETY) N:o
785/68 7 artiklan mukaisesti tämä määritys voi perustua
usean hinnan keskiarvoon siinä tapauksessa, että tämän
keskiarvon katsotaan edustavan markkinoiden todellista
suuntausta.

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

( ) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 141, 24.6.1995, s. 12.
(3) EYVL L 145, 27.6.1968, s. 12.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

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

2 artikla

1

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä heinäkuuta 2001.

26.7.2001
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE
melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 25 päivänä
heinäkuuta 2001 annettuun komission asetukseen
(EUR)

Edustava hinta
100 nettokilogrammalta
kyseistä tuotetta

CN-koodi

Lisätulli
100 nettokilogrammalta
kyseistä tuotetta

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

1703 10 00 (1)

10,11

—

0

1703 90 00 ( )

13,21

—

0

1

(1) Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.
(2) Tämä määrä korvaa, asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tuotteille vahvistetun yhteisen tullitariffin tullin.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1520/2001,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2001,
sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Erityistapauksissa tuen määrä voidaan vahvistaa luonteeltaan tästä poikkeavilla säännöksillä.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(6)

Tuki on vahvistettava joka toinen viikko. Tukea voidaan
muuttaa muuna aikana.

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan toisen
alakohdan,

(7)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta
nykyiseen sokerialan markkinatilanteeseen ja erityisesti
sokerin noteerauksiin tai hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava
tämän asetuksen liitteessä esitettyjen määrien mukaiseksi.

(8)

Asetuksessa (EY) N:o 1260/2001 ei säädetä varastointikustannusten tasausjärjestelmän jatkumisesta 1 päivästä
heinäkuuta 2001 alkaen. Se olisi sen vuoksi otettava
huomioon vahvistettaessa tukia, jotka on myönnetty
viennin tapahtuessa 30 päivän syyskuuta 2001 jälkeen.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan nojalla
mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettuja tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden
noteerausten tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön
hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 mukaan denaturoimattoman ja sellaisenaan viedyn valkoisen sokerin ja raakasokerin tukea vahvistettaessa on otettava huomioon
yhteisön ja maailman sokerimarkkinoiden tilanne ja
erityisesti mainitun asetuksen 28 artiklassa tarkoitetut
hinnat ja kustannukset. Saman artiklan mukaisesti olisi
myös otettava huomioon suunniteltuun vientiin liittyvät
taloudelliset näkökohdat.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
(3)

(4)

Raakasokerin tuki on vahvistettava vakiolaadulle. Vakiolaatu määritellään asetuksen (EY) N:o 1260/2001 liitteessä I olevassa II kohdassa. Kyseinen tuki vahvistetaan
lisäksi asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 4
kohdan mukaisesti. Kandisokeri määritellään sokerialan
vientitukien myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 7 päivänä syyskuuta 1995
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2135/95 (2).
Tällä tavalla laskettua tuen määrää on lisättyjä maku- tai
väriaineita sisältäviin sokereihin sovellettava niiden
sakkaroosipitoisuuden perusteella, ja sen vuoksi tuki on
vahvistettava tämän pitoisuuden yhtä prosenttia kohden.

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

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 214, 8.9.1995, s. 16.

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä esitettyjen
määrien mukaisiksi.
Jos vientitodistusta, jonka tuen määrä on vahvistettu ensimmäisen alakohdan mukaisesti, käytetään 30 päivän syyskuuta
2001 jälkeen, mainittua tukea vähennetään 2 euroa sadalta
nettokilogrammalta valkoisen sokerin ekvivalenttia kohti ilmoitettuna.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä heinäkuuta 2001.

26.7.2001
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE
sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 25 päivänä heinäkuuta 2001
annettuun komission asetukseen
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

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

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

A00
A00
A00
A00

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

Tukien määrä

32,80
32,66
32,80
32,66

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

0,3566
35,66
35,50
35,50
0,3566

(1) Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuotto on 92 %. Jos viedyn raakasokerin tuotto poikkeaa 92 %:sta, sovellettavan tuen määrä
lasketaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 19 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti.
(2) Vahvistaminen keskeytetty komission asetuksella (ETY) N:o 2689/85 (EYVL L 255, 26.9.1985, s. 12), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (ETY) 3251/85 (EYVL L 309, 21.11.1985, s. 14).

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L
366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.
Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2032/2000 (EYVL L 243, 28.9.2000,
s. 14).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1521/2001,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2001,
asetuksessa (EY) N:o 1216/2001 määrättyjen naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, heinäkuussa
2001 jätettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä Viron, Latvian ja Liettuan osalta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Virosta, Latviasta ja Liettuasta peräisin olevan
naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta 1 päivän heinäkuuta 2001 ja 30 päivän
kesäkuuta 2002 välisenä ajanjaksona 20 päivänä kesäkuuta
2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1216/2001 (1) ja
erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Asetuksen (EY) N:o 1216/2001 1 artiklan 1 kohdassa
vahvistetaan Liettuasta, Latviasta ja Virosta peräisin olevan
tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan sekä Latviasta
peräisin olevien valmistettujen tuotteiden määrät, jotka voidaan
tuoda erityisedellytyksin 1 päivästä heinäkuuta 2001 ja 30

päivään kesäkuuta 2002. Naudanlihaa ja jalostettuja tuotteita
koskevia tuontioikeushakemuksia ei ole jätetty,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Yhtään asetuksen (EY) N:o 1216/2001 1 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuja tuontikiintiöitä koskevaa tuontioikeushakemusta ei
ole jätetty 1 päivän heinäkuuta 2001 ja 30 päivän kesäkuuta
2002 väliseksi jaksoksi.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 165, 21.6.2001, s. 29.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1522/2001,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2001,
asetuksessa (EY) N:o 1374/98 avattuihin tariffikiintiöihin kuuluville maitotuotteille heinäkuussa
2001 käyttöön otettujen tuontitodistusten hyväksyttävyydestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1670/2000 (2),
ottaa huomioon tuontijärjestelmän soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä ja tariffikiintiöiden avaamisesta
maito- ja maitotuotealalla 29 päivänä kesäkuuta 1998 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1374/98 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 594/2001 (4), ja
erityisesti sen 14 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Asetuksen (EY) N:o 1374/98 liitteissä II ja III mainituista tuotteista on esitetty hakemuksia määristä, jotka ovat suuremmat
kuin käytettävissä olevat määrät. Tämän vuoksi olisi vahvistettava osituskerroin haettujen määrien vähentämiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 1374/98 nojalla kaudeksi 1 päivästä
heinäkuuta 31 päivään joulukuuta 2001 esitetyt, tämän
asetuksen liitteessä I mainittuja, asetuksen (EY) N:o 1374/98
liitteen II järjestysnumeroihin kuuluvia tuotteita koskevat
haetut tuontitodistusmäärät määräytyvät ilmoitettujen osituskertoimien mukaan.
2.
Asetuksen (EY) N:o 1374/98 nojalla kaudeksi 1 päivästä
heinäkuuta 31 päivään joulukuuta 2001 esitetyt, tämän
asetuksen liitteessä II mainittuja, asetuksen (EY) N:o 1374/98
liitteen III B järjestysnumeroihin kuuluvia tuotteita koskevat
haetut tuontitodistusmäärät määräytyvät ilmoitettujen osituskertoimien mukaan.
3.
Asetuksen (EY) N:o 1374/98 nojalla kaudeksi 1 päivästä
heinäkuuta 31 päivään joulukuuta 2001 esitetyt, tämän
asetuksen liitteessä III mainittuja, asetuksen (EY) N:o 1374/98
liitteen III C järjestysnumeroihin kuuluvia tuotteita koskevat
haetut tuontitodistusmäärät määräytyvät ilmoitettujen osituskertoimien mukaan.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

160, 26.6.1999, s. 48.
193, 29.7.2000, s. 10.
185, 30.6.1998, s. 21.
88, 28.3.2001, s. 7.
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LIITE I

Järjestysnumero
asetuksen
(EY) N:o 1374/98
liitteessä II

Järjestysnumero
TARIC

AJANJAKSO:
heinäkuu — joulukuu 2001
Osituskerroin

33
34
36
37
38
39
41
44

09.4590
09.4599
09.4591
09.4592
09.4593
09.4594
09.4595
09.4596

0,0053
0,0035
0,6808
1,0000
—
0,0094
0,0035
0,0046

LIITE II

Järjestysnumero
asetuksen
(EY) N:o 1374/98
liitteessä III B

Järjestysnumero
Taric

AJANJAKSO:
heinäkuu — joulukuu 2001
Osituskerroin

13

09.4101

1,0000

LIITE III

Järjestysnumero
asetuksen
(EY) N:o 1374/98
liitteessä III C

Järjestysnumero
Taric

AJANJAKSO:
heinäkuu — joulukuu 2001
Osituskerroin

15

09.4151

—

26.7.2001

26.7.2001

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 201/23

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1523/2001,
annettu 25 päivänä heinäkuuta 2001,
tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta
(EY) N:o 1309/2001 (4), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1419/2001 (5).

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2038/1999 (1),
ottaa huomioon muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin
tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 23
päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1423/95 (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 624/98 (3), ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan
toisen alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

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

(2)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1423/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit vahvistetaan liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 141, 24.6.1995, s. 16.
(3) EYVL L 85, 20.3.1998, s. 5.

(4) EYVL L 177, 30.6.2001, s. 21.
(5) EYVL L 191, 13.7.2001, s. 35.
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LIITE
valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa
sovellettavien lisätullien muuttamisesta 25 päivänä heinäkuuta 2001 annettuun komission asetukseen
(EUR)
CN-koodi

Edustava hinta
100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

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

25,06
25,06
25,06
25,06
31,81
31,81
31,81
0,32

Lisätulli
100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

3,77
9,00
3,63
8,57
9,33
4,81
4,81
0,34

(1) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 431/68 (EYVL L 89, 10.4.1968, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa
määritellylle vakiolaadulle.
(2) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/72 (EYVL L 94, 21.4.1972, s. 1) 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.
(3) Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,
tehty 5 päivänä heinäkuuta 2001,
jolla muutetaan Euroopan keskuspankin henkilöstön palvelussuhteen ehtojen hyväksymisestä
tehtyä päätöstä EKP/1998/4
(EKP/2001/6)
(2001/566/EY)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja
Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’perussääntö’) ja erityisesti sen 36.1 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunnan
ehdotuksen,
ottaa huomioon EKP:n yleisneuvoston myötävaikutuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Perussäännön mukaan EKP:n neuvoston tehtävänä on
vahvistaa johtokunnan ehdotuksesta EKP:n henkilöstöä
koskevat palvelussuhteen ehdot (jäljempänä ’palvelussuhteen ehdot’) sekä tarvittaessa niitä.

(2)

Euroopan keskuspankin henkilöstön palvelussuhteen
ehtojen hyväksymisestä 9 päivänä kesäkuuta 1998 tehty
päätös EKP/1998/4, sellaisena kuin se on muutettuna 31
päivänä maaliskuuta 1999 (1) (jäljempänä ’päätös EKP/
1998/4’), sisältää EKP:n ja sen henkilökunnan välistä
työsuhdetta koskevia sääntöjä.

(3)

EKP:n noudattaman avoimuuden periaatteen mukaisesti
EKP:n henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot asetetaan kaikkien asiasta kiinnostuneiden saataville.

(1) EYVL L 125, 19.5.1999, s. 32.

(4)

Mahdollisuutta tutustua palvelussuhteen ehtoihin edistetään merkittävästi, mikäli ne esitetään EKP.n www-sivustolla (http://www.ecb.int),

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Päätöksen EKP/1998/4 2 artikla kumotaan. Lisätään uusi 2
artikla seuraavasti:
”EKP:n henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin voi tutustua
EKP:n www-sivustolla (http://www.ecb.int).”
2 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tehty Frankfurt am Mainissa 5 päivänä heinäkuuta 2001.

EKP:n puheenjohtaja
Willem F. DUISENBERG

