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(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1618/2001,
annettu 8 päivänä elokuuta 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 9 päivänä elokuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2001.
Komission puolesta
Philippe BUSQUIN

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 8 päivänä elokuuta
2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0707 00 05

052
999
052
999
388
524
528
999
052
220
600
624
999
388
400
508
512
524
528
720
800
804
999
052
388
512
528
999
052
400
404
999
052
999
052
064
066
999

57,0
57,0
78,4
78,4
83,1
60,0
71,9
71,7
96,2
87,3
102,2
101,3
96,8
89,4
75,9
87,4
97,9
51,2
59,6
117,5
185,2
95,0
95,5
112,6
58,5
63,3
68,9
75,8
344,7
226,5
242,6
271,3
119,6
119,6
72,1
65,9
74,5
70,8

0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

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 1619/2001,
annettu 6 päivänä elokuuta 2001,
omenoiden ja päärynöiden kaupan pitämisen vaatimuksista ja asetuksen (ETY) N:o 920/89 muuttamisesta
heikentyminen on syytä ottaa huomioon sovellettaessa
vaatimuksia lähetysvaihetta seuraavissa kaupan pitämisen vaiheissa. Erityisen huolellisesti lajiteltavissa ja
pakattavissa ekstraluokan tuotteissa voidaan sallia ainoastaan tuoreuden ja nestejännityksen väheneminen.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden
hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon
mukaiset,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 911/2001 (2), ja
erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

(5)

sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

(1)

(2)

(3)

(4)

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

Omenat ja päärynät kuuluvat asetuksen (EY) N:o 2200/
96 liitteessä I mainittuihin tuotteisiin, joihin on sovellettava kaupan pitämisen vaatimuksia. Porkkanoiden,
sitrushedelmien ja syötäviksi tarkoitettujen omenoiden ja
päärynöiden laatuvaatimuksista sekä asetuksen N:o 58
muuttamisesta 10 päivänä huhtikuuta 1989 annettua
komission asetusta (ETY) N:o 920/89 (3), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 730/
1999 (4), on muutettu useita kertoja, eikä se ole enää
oikeudellisesti selvä.
Selvyyden vuoksi on aiheellista erottaa omenoita ja
päärynöitä koskeva lainsäädäntö asetuksen (ETY) N:o
920/89 soveltamisalaan kuuluvien muiden tuotteiden
lainsäädännöstä. Tämän vuoksi on aiheellista muotoilla
mainittu sääntely uudestaan ja kumota asetuksen N:o
920/89 liite III. Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan
talouskomission pilaantumisalttiiden tuotteiden laatuvaatimusten asettamista ja laadun kehittämistä käsittelevän
työryhmän omenille ja päärynöille suosittelemat vaatimukset olisi maailmankaupan avoimuuden vuoksi otettava tästä syystä huomioon.
Näiden vaatimusten soveltamisella olisi voitava poistaa
markkinoilta laadultaan epätyydyttävät tuotteet, ohjata
tuotantoa kuluttajien vaatimuksia tyydyttäväksi sekä
helpottaa kauppasuhteita tasapuolisen kilpailun pohjalta
ja auttaa näin parantamaan tuotannon kannattavuutta.
Näitä vaatimuksia sovelletaan kaikissa kaupan pitämisen
vaiheissa. Tuotteiden pitkät kuljetusmatkat, pitkähkö
varastointiaika ja tuotteiden erilaiset käsittelyt saattavat
aiheuttaa niissä biologisesta kehittymisestä ja pilaantumisalttiudesta aiheutuvaa laadun heikkenemistä. Tämä
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

297, 21.11.1996, s. 1.
129, 11.5.2001, s. 3.
97, 11.4.1989, s. 19.
93, 8.4.1999, s. 14.

1 artikla
Seuraaviin tuotteisiin sovellettavat kaupanpitämistä koskevat
vaatimukset ovat liitteessä:
— CN-koodiin ex 0808 10 kuuluvat omenat,
— CN-koodiin ex 0808 20 kuuluvat päärynät.
Nämä vaatimukset koskevat kaikkia kaupan pitämisen vaiheita
asetuksessa (EY) N:o 2200/96 säädetyin edellytyksin.
Lähetysvaihetta seuraavien vaiheiden aikana tuotteissa voi
kuitenkin esiintyä vaatimusten vastaisesti:
— vähäistä tuoreuden ja täyden nestejännityksen vähenemistä,
— muissa kuin ekstraluokkaan luokitelluissa tuotteissa niiden
kehityksestä ja enemmän tai vähemmän pilaantuvasta luonteesta johtuvaa vähäistä laadun heikkenemistä.

2 artikla
Muutetaan asetus (ETY) N:o 920/89 seuraavasti:
1. Poistetaan 1 artiklan ensimmäisen kohdan kolmas luetelmakohta.
2. Poistetaan liite III.

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
Sitä sovelletaan sen voimaantulokuukautta seuraavan toisen
kuukauden ensimmäisestä päivästä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä elokuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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LIITE
OMENOITA JA PÄÄRYNÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

I. TUOTTEEN MÄÄRITELMÄ
Nämä vaatimukset koskevat Malus domestica Borkh. ja Pyrus communis L. -lajikkeiden omenoita ja päärynöitä, jotka on
tarkoitettu toimitettaviksi kuluttajille tuoreina, lukuun ottamatta teolliseen jalostukseen tarkoitettuja omenoita ja
päärynöitä.
II. LAATUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
Vaatimusten tarkoituksena on määritellä kauppakunnostettujen ja pakattujen omenoiden ja päärynöiden laatu.
A. Vähimmäisvaatimukset
Kullekin luokalle annetut erityissäännökset ja sallitut poikkeamat huomioon ottaen omenoiden ja päärynöiden on
kaikissa luokissa oltava:
— eheitä,
— terveitä; tuotteita, joissa on mätää tai jotka ovat muuten pilaantuneet kulutukseen kelpaamattomiksi, ei sallita,
— puhtaita, lähes vailla näkyviä vieraita aineita,
— lähes vailla tuholaisia,
— lähes vailla tuholaisten aiheuttamia vioittumia,
— vailla epätavallista pintakosteutta,
— vailla vierasta hajua ja/tai makua.
Hedelmien on lisäksi oltava huolellisesti poimittuja.
Omenoiden ja päärynöiden kehitysasteen ja kunnon on oltava sellainen, että
— kypsyminen voi jatkua ja hedelmät voivat saavuttaa lajikkeelle sopivan kypsyysasteen (1),
— kestävät kuljetuksen ja käsittelyn sekä
— saapuvat tyydyttävässä kunnossa määräpaikkaan.
B. Luokitus
Omenat ja päärynät luokitellaan kolmeen luokkaan seuraavasti:
i) Ekstraluokka
Tähän luokkaan luokiteltujen omenoiden ja päärynöiden on oltava erittäin hyvälaatuisia. Niiden on oltava
muodoltaan, kooltaan ja väriltään lajikkeelle tyypillisiä (2), ja niiden kannan on oltava vahingoittumaton.
Mallossa ei saa olla vaurioita.
Niiden on oltava virheettömiä hyvin vähäisiä pintavirheitä lukuun ottamatta edellyttäen, että virheet eivät
vaikuta tuotteen ulkonäköön, laatuun, säilyvyyteen tai pakkauksen ulkoasuun.
Päärynät eivät saa olla rakeisia.
ii) I luokka
Tähän luokkaan luokiteltujen omenoiden ja päärynöiden on oltava hyvälaatuisia. Niiden on oltava muodoltaan, kooltaan ja väriltään lajikkeelle tyypillisiä (2).
Mallossa ei saa olla vaurioita.
(1) Fuji-lajikkeelle tyypillisten poimintakypsyyttä koskevien lajikeominaisuuksien vuoksi säteittäinen lasittumatauti sallitaan, jos se
rajoittuu kunkin hedelmän johtosolukkoon.
(2) Omenoiden väriä ja ruskealaikkuisuutta koskevat perusteet esitetään näiden vaatimusten lisäyksessä yhdessä ohjeellisen lajikeluettelon
kanssa.
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Joissakin hedelmissä voi kuitenkin olla seuraavanlaisia vähäisiä virheitä edellyttäen, että virheet eivät vaikuta
tuotteen ulkonäköön, laatuun, säilyvyyteen tai pakkauksen ulkoasuun:
— vähäinen muotovirhe,
— vähäinen kehitysvirhe,
— vähäinen värivirhe,
— vähäisiä kuoren vikoja, jotka eivät saa olla
— muodoltaan pitkänomaisten vikojen osalta yli kahden senttimetrin pituisia,
— muiden vikojen osalta yli yhtä neliösenttimetriä kokonaispinta-alaltaan, lukuun ottamatta hedelmärupea (Venturia inaequalis), jonka pinta-ala ei saa olla yli 0,25 neliösenttimetriä,
— lievien vaurioiden, jotka eivät saa olla tummuneita, osalta yli yhtä neliösenttimetriä kokonaispinta-alaltaan.
Omenoista voi puuttua kanta, jos se on irronnut siististi eikä kuori kantakuopassa ole vaurioitunut. Päärynöiden kanta voi olla lievästi vaurioitunut.
Päärynät eivät saa olla rakeisia.
iii) II luokka
Tähän luokkaan kuuluvat omenat ja päärynät, joita ei voida luokitella ylempiin luokkiin mutta jotka täyttävät
edellä määritellyt vähimmäisvaatimukset (1).
Mallossa ei saa olla merkittäviä vikoja.
Niissä voi olla seuraavanlaisia virheitä edellyttäen, että niiden laatuun, säilyvyyteen tai ulkoasuun liittyvät
olennaiset ominaispiirteet säilyvät muuttumattomina:
— muotovirheitä,
— kehitysvirheitä,
— värivirheitä,
— vähäisiä kuoren virheitä, jotka eivät saa olla
— muodoltaan pitkänomaisten vikojen osalta neljän senttimetrin pituisia,
— muiden vikojen, lievästi tummentuneet ruhjeet mukaan luettuina, osalta yli 2,5 neliösenttimetriä
kokonaispinta-alaltaan, lukuun ottamatta hedelmärupea (Venturia inaequalis), jonka pinta-ala ei saa olla
yli yhtä neliösenttimetriä.
III. KOKOLAJITTELUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
Koko määritetään keskikohdan suurimman halkaisijan tai painon mukaan. Jälkimmäisessä tapauksessa vähimmäispaino on kuitenkin vahvistettava siten, että kaikkien hedelmien halkaisija on kussakin luokassa vähintään seuraavassa
taulukossa mainittu.
Kussakin luokassa vaaditaan vähintään seuraavan suuruinen halkaisija:
(mm)
Ekstra

I

II

70

65

65

60

55

55

60

55

55

55

50

45

Omenat
Suurihedelmäiset
keet (1)

lajik-

Muut lajikkeet
Päärynät
Suurihedelmäiset
keet (1)
Muut lajikkeet

lajik-

(1) Suurihedelmäisten lajikkeiden ohjeellinen lajikeluettelo on näiden vaatimusten lisäyksessä.

Edellä olevasta poiketen vähimmäiskokoa ei vaadita niiltä kesäpäärynöiltä, jotka on lueteltu näiden vaatimusten
lisäyksessä olevassa lajikeluettelossa ja jotka on toimitettu jakeluun kunkin vuoden 10 päivän kesäkuuta ja 31 päivän
heinäkuuta (mainitut päivät mukaan luettuina) välisenä aikana.
(1) Omenoiden väriä ja ruskealaikkuisuutta koskevat perusteet esitetään näiden vaatimusten lisäyksessä yhdessä ohjeellisen lajikeluettelon
kanssa.
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Jotta taattaisiin tasakokoisuus kussakin pakkauksessa, saman pakkauksen hedelmien halkaisijoiden ero saa olla
enintään:
— viisi millimetriä ekstraluokan hedelmillä ja kerroksittain riveihin pakatuilla I ja II luokan hedelmillä (1),
— kymmenen millimetriä irtotavarana pakkauksessa tai esipakkauksessa tarjottavilla I luokan hedelmillä (2).
Irtotavarana pakkauksessa tai esipakkauksessa tarjottaville II luokan hedelmille ei ole vahvistettu sääntöä yhtenäisestä
koosta.

IV. SALLITTUJA POIKKEAMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
Jokaisessa pakkauksessa sallitaan laatu- ja kokopoikkeamien rajoissa tuotteita, jotka eivät ole mainitun laatuluokan
vaatimusten mukaisia.

A. Sallitut laatupoikkeamat

(i) Ekstraluokka
Viisi prosenttia lukumäärästä tai painosta omenoita ja päärynöitä, jotka eivät vastaa tämän luokan vaatimuksia mutta jotka täyttävät I luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän luokan
sallittujen poikkeamien rajoissa.

(ii) I luokka
Kymmenen prosenttia lukumäärästä tai painosta omenoita ja päärynöitä, jotka eivät vastaa tämän luokan
vaatimuksia mutta jotka täyttävät II luokan vaatimukset tai jotka poikkeuksellisesti hyväksytään tämän
luokan sallittujen poikkeamien rajoissa. Tätä poikkeamaa ei kuitenkaan sovelleta kannattomiin päärynöihin.

(iii) II luokka
Kymmenen prosenttia lukumäärästä tai painosta omenoita ja päärynöitä, jotka eivät vastaa tämän luokan
vaatimuksia eivätkä vähimmäisvaatimuksia, lukuun ottamatta hedelmiä, joissa on mätää, selviä pintavikoja tai
jotka muuten ovat pilaantuneet kulutukseen kelpaamattomiksi.
Tämän poikkeaman rajoissa voidaan hyväksyä enintään kaksi prosenttia lukumäärästä tai painosta hedelmiä,
joissa on seuraavia vikoja:
— pahoja korkkiutuma- tai lasittumataudin aiheuttamia virheitä,
— vähäisiä arpeutumattomia halkeamia tai repeytymiä,
— hyvin vähäistä pilaantumista,
— hedelmän sisällä olevia tuholaisia ja/tai tuholaisten hedelmälihalle aiheuttamia vaurioita.

B. Sallitut kokopoikkeamat
Kaikissa laatuluokissa:
a) Hedelmissä, joita tasakokoisuusvaatimukset koskevat, kymmenen prosenttia lukumäärästä tai arvosta saa olla
hedelmiä, jotka kuuluvat välittömästi alempaan tai ylempään kokoluokkaan kuin pakkauksessa mainittu
kokoluokka siten, että pienimpään sallittuun kokoluokkaan luokitellut hedelmät saavat olla enintään viisi
millimetriä tätä vähimmäiskokoa pienempiä.
b) Hedelmissä, joita tasakokoisuusvaatimukset eivät koske, kymmenen prosenttia lukumäärästä tai painosta saa
olla vähimmäiskokoa pienempiä hedelmiä siten, että ne saavat olla enintään viisi millimetriä vähimmäiskokoa
pienempiä.
(1) Bramley's Seedling- (Bramley-, Triomphe de Kiel-) ja Horneburger-lajikkeiden omenoilla halkaisijoiden ero saa kuitenkin olla enintään
10 millimetriä.
(2) Bramley's Seedling- (Bramley-, Triomphe de Kiel-) ja Horneburger-lajikkeiden omenoilla halkaisijoiden ero saa kuitenkin olla enintään
20 millimetriä.
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V. PAKKAUKSEN ULKOASUA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
A. Tasalaatuisuus
Kunkin pakkauksen sisällön on oltava tasalaatuinen ja sisällettävä ainoastaan samaa alkuperää, lajiketta, laatu- ja
kokoluokkaa (jos tuote on pitänyt lajitella koon mukaan) ja kypsyysastetta olevia omenia ja päärynöitä.
Ekstraluokan hedelmien on oltava myös väriltään yhdenmukaisia.
Omenoilta, jotka on pakattu enintään kolmen kilon nettopainoisiin vähittäismyyntipakkauksiin, ei vaadita
lajiketta koskevaa tasalaatuisuutta. Kun eri lajikkeiden omenoita pidetään kaupan samassa pakkauksessa, alkuperää koskevaa tasalaatuisuutta ei vaadita.
Pakkauksesta näkyvän sisällön osan on edustettava koko sisältöä.
B. Luokitus
Omenat ja päärynät on pakattava siten, että ne tulevat suojatuiksi sopivalla tavalla.
Pakkauksen sisällä käytettävien materiaalien on oltava uusia, puhtaita ja sellaisia, ettei niistä aiheudu tuotteiden
ulkoista eikä sisäistä pilaantumista. Kaupallisilla merkinnöillä varustettujen materiaalien, erityisesti paperien ja
etikettien käyttö on sallittua edellyttäen, että painatus ja kiinnitys tehdään myrkyttömällä painovärillä ja liimalla.
Pakkauksissa ei saa olla mitään vieraita esineitä.
C. Ulkoasu
Ekstraluokan hedelmät on pakattava kerroksittain riveihin.
VI. MERKITSEMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
Kunkin pakkauksen samalla sivulla on oltava selvin, pysyvin ja ulospäin näkyvin kirjaimin seuraavat merkinnät:
A. Tunnistusmerkinnät
Pakkaaja ja/tai lähettäjä: Nimi ja osoite tai virallisesti annettu tai hyväksytty tunnus. Jos käytetään koodia
(tunnusta), merkintä ”pakkaaja” ja/tai ”lähettäjä” (tai vastaava lyhenne) on kuitenkin merkittävä kyseisen koodin
(tunnuksen) läheisyyteen.
B. Tuote
— ”Omenoita” tai ”päärynöitä”, jos sisältö ei ole näkyvissä,
— lajikkeen nimi tai lajikkeiden nimet.
C. Tuotteen alkuperä
Alkuperämaa sekä mahdollisesti tuotantoalue tai kansallinen, alueellinen tai paikallinen nimitys. Edellä olevan V
(A) kohdan kolmannessa alakohdassa mainitussa tapauksessa, kun eri alkuperää ja eri lajikkeita olevia omenoita
on pakattu vähittäismyyntipakkauksiin, kunkin lajikkeen alkuperämaa on ilmoitettava.
D. Kaupalliset tiedot
— Luokka,
— kokoluokka tai kerroksittain riveihin pakatuista hedelmistä kappalemäärä.
Jos tunnistaminen tapahtuu kokoluokan perusteella, kokoluokka on ilmoitettava
a) niiden hedelmien osalta, joita tasalaatuisuusvaatimukset koskevat, vähimmäis- ja enimmäishalkaisijoina
b) niiden hedelmien osalta, joita tasalaatuisuusvaatimukset eivät koske, pakkauksen pienimmän hedelmän
halkaisijana, jonka perään lisätään maininta ”ja enemmän” tai ”ja +” tai tarvittaessa maininta pakkauksen
suurimman hedelmän halkaisijasta.
E. Virallinen tarkastusmerkintä (vapaaehtoinen).
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LISÄYS
1. OMENOITA KOSKEVAT VÄRIPERUSTEET
Omenalajikkeet luokitellaan niiden väriominaisuuksien perusteella neljään ryhmään:
Ryhmä A — Punaiset lajikkeet
Ekstraluokka:

vähintään 3/4 hedelmän pinnasta on väriltään punaista.

I luokka:

vähintään 1/2 hedelmän pinnasta on väriltään punaista.

II luokka:

vähintään 1/4 hedelmän pinnasta on väriltään punaista.

Ryhmä B — Väriltään punakirjavat lajikkeet
Ekstraluokka:

vähintään 1/2 hedelmän pinnasta on väriltään punaista.

I luokka:

vähintään 1/3 hedelmän pinnasta on väriltään punaista.

II luokka:

vähintään 1/10 hedelmän pinnasta on väriltään punaista.

Ryhmä C — Juovikkaat, kevyesti punertavat lajikkeet
Ekstraluokka:

vähintään 1/3 hedelmän pinnasta on väriltään lajikkeelle ominaisella tavalla punajuovaista.

I luokka:

vähintään 1/10 hedelmän pinnasta on väriltään lajikkeelle ominaisella tavalla
punajuovaista.

Ryhmä D — Muut lajikkeet

2. OMENOITA KOSKEVAT RUSKEALAIKKUISUUSPERUSTEET
Omenalajikkeet luokitellaan niiden ruskealaikkuisuuden perusteella kahteen ryhmään:
Ryhmä R — Omenalajikkeet, joille pinnan ruskealaikkuisuus on tyypillinen kuoren omainaisuus ja joka ei ole virhe,
jos se on tyypillinen lajikeominaisuus.
Muille kuin ryhmän R lajikkeille ruskealaikkuisuus sallitaan seuraavissa rajoissa:

i) Ruskehtavat laikut

Ekstraluokka

I luokka

II luokka

jotka eivät ulotu
kantakuoppaa
laajemmalle

jotka voivat ulottua
vähän kantakuoppaa
laajemmalle

jokta voivat ulottua
kantakuopaa laajemmalle

rosottomia

rosottomia

lievästi rosoisia

ii) Ruskealaikkuisuus

II luokan sallitut
poikkeamat

Hedelmiä, joista ei ole
vakavaa
haittaa
pakkauksen
ulkonäölle ja kunnolle

Hedelmän pinnasta enintään

ohut verkkomainen
(joka
ei
poikkea
voimakkaasti
hedelmän
yleisestä
väristä)

vähäistä
erillistä
ruskealaikkuisuutta,
joka
ei
vaikuta
hedelmän
tai
pakkauksen yleisulkonäköön

1

/5

1

/2

Hedelmiä, joista ei ole
vakavaa
haittaa
pakkauksen
ulkonäölle ja kunnolle

tiheä

ei sallita

1

/20

1

/3

Hedelmiä, joista ei ole
vakavaa
haittaa
pakkuksen ulkonäölle
ja kunnolle
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Ekstraluokka

yhteensä (lukuun ottamatta edellä olevilla
edellytyksillä hyväksyttyjä
ruskehtavia
laikkuja). Ohut ja
tiheä
ruskealaikkuisuus eivät yhdessä saa
missään tapauksessa
olla enempää kuin

—

I luokka

9.8.2001

II luokka

/5

/2

1

II luokan sallitut
poikkeamat

Hedelmiä, joista ei ole
vakavaa
haittaa
pakkuksen ulkonäölle
ja kunnolle

1

3. OMENOIDEN JA PÄÄRYNÖIDEN KOKOLUOKKAA KOSKEVAT PERUSTEET
Omena- ja päärynälajikkeet luokitellaan niiden kokoluokkaa koskevien ominaisuuksien perusteella kolmeen ryhmään:
Ryhmä SH — Omenoita ja päärynöitä koskevien vaatimusten III osaston toisessa alakohdassa tarkoitetut suurihedelmäiset omena- ja päärynälajikkeet,
Ryhmä PH — Omenoita ja päärynöitä koskevien vaatimusten III osaston kolmannessa alakohdassa tarkoitetut
kesäpäärynälajikkeet,
Muut lajikkeet.

4. OHJEELLINEN LUETTELO VÄRIÄ, RUSKEALAIKKUISUUTTA JA KOKOLUOKKAA KOSKEVIEN PERUSTEIDEN
MUKAISESTI LUOKITELLUISTA OMENALAJIKKEISTA

Lajike

Synonyymit ja/tai muunnokset

Abbondanza
Akane

Ruskealaikkuisuus

Kokoryhmä

C
Prime Rouge, Prime Red, Tohoku
3, Tokyo Rose

Alice
Alkmene

Väriryhmä

B
B

Early Windsor

C

Altländer

SH

Apollo

C

SH

Arlet

C

SH

Aroma

C

Aroma Amorosa

B

Ashmead's Kernel

R

Belfort

Pella

B

Bellavista

Vista Bella

B

Belle de Boskoop ja muunnokset

Schöner von Boskoop, Schone
van Boskoop, Goudrenet

R

Belle fleur double

SH

Berlepsch
Berlepsch rouge

SH

C
Red Berlepsch, Roter Berlepsch

B

Bismarck

SH

Black Ben Davis

A

SH

Black Stayman

A

SH

Blenheim
Boskoop rouge

SH
Red Boskoop, Roter Boskoop,
Schmitz-Hübsch, Rode Boskoop

B

R

SH
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Lajike

Synonyymit ja/tai muunnokset

Braeburn

Väriryhmä

L 215/11
Ruskealaikkuisuus

C

Bramley's Seedling

Kokoryhmä

SH

Bramley, Triomphe de Kiel

SH

Brettacher

SH

Calville (ryhmä)

SH

Cardinal

B

Carmio

A

Carola

Kalco

Casanova de Alcobaça

C

SH

C

Charden

SH

Charles Ross

SH

Chata Encarnada

C

Commercio

C

Cortland

B

SH

Cox Pomona
Cox's Orange
muunnokset

SH
Pippin

ja

Cox Orange

C
Cherry Cox: B

R

Crimson Bramley

SH

Cunha

Riscadinha

C

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

B

Delicious Pilafa

B

SH

Democrat

A

SH

Discovery

B

Dunns Seedling

R

Egremont Russet

R

Elan

SH

Ellison's Orange (Ellison)

C

Elstar

C

SH

Finkenwerden

SH

Fortuna Delicious

A

Fortune

SH
R

Fuji

C

Gala

C

SH

Garcia

SH

Gelber Edel

SH

Glorie van Holland

SH

Gloster 69

B

SH

Golden Delicious ja muunnokset

SH

Golden Russet
Graham

R
Graham Royal Jubile

SH

Granny Smith
Gravenstein rouge

SH
Red Gravenstein, Gravenstein
rossa, Roter Gravensteiner

B

SH
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Lajike

Synonyymit ja/tai muunnokset

Gravensteiner

Väriryhmä

9.8.2001
Ruskealaikkuisuus

Gravenstein

SH

Greensleeves
Grossherzog
Baden

Kokoryhmä

SH
Friedrich

von

SH

Herma

SH

Honeygold

SH

Horneburger

SH

Howgate Wonder

SH

Idared
Imperatore

Emperor Alexander

Ingrid Marie

B

SH

C

SH

B

R

Jacob Fischer

Jakob Fischer

SH

Jacques Lebel

Jakob Lebel

SH

Jamba

C

SH

James Grieve ja muunnokset
James Grieve rouge

SH
Red James Grieve, Roter James
Grieve

Jerseymac

B

SH

B

Jester

SH

Jonagold ( ) ja muunnokset

C

SH

Jonagored

A

SH

Jonathan

B

1

Jupiter

SH

Karmijn de Sonnaville
Katy

C
Katja

R

SH

B

Kent

R

Kidd's Orange Red

C

Kim

B

King David

A

R

Königin

The Queen

SH

Lane's Prince Albert

Lanes Prinz Albert

SH

Laxton's Superb

Laxtons Superb

Lemoen Apfel

Lemoenappel

C

SH

Lobo

B

Lord Lambourne

C

Maigold

C

Mantet rouge

Red Mantet, Roter Mantet

B

Melodie

C

Melrose

C
Peromingan, Mingana

Morgenduft

Rome Beauty

Musch
Mutsu

SH

C

McIntosh Red

Mingan

R

SH
R

B

SH
SH
SH

Crispin

SH
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Lajike

Synonyymit ja/tai muunnokset

Normanda
Notarapfel

Väriryhmä
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Ruskealaikkuisuus

C

Kokoryhmä

SH

Notaris, Notarisappel

SH

Nueva Europa

C

Nueva Orleans

B

Odin

B

Oldenburg

C

Ontario

B

SH

Oregon

A

SH

Ortell

B

SH

Ozarkgold

SH

Pater v. d. Elsen

SH

Paula Red

B

Pero de Cirio

SH

Piglos

B

Pimona

C

Pinova

C

SH

Piros

C

SH

Pomme raisin

C

Rambour d'hiver

SH

Winterrambour, Teuringer, Menznauer Jäger

SH

Rambour franc

B

Red Chief

A

SH

Red Delicious ja muunnokset

A

SH

Red Dougherty

A

Red Rome

A

Red York

A

Reglindis

C

Reine des Reinettes

Goldparmäne, King of the pippins

SH

C

Reineta Encarnada

B

Reineta Roja del Canada

B

SH

Reinette blanche du Canada

Reinette du Canada, Canada blanc,
Kanadarenette, Renetta del Canada

Reinette de France

Renetta di Francia

SH

Reinette de Landsberg

Renetta di Landesberg, Landsberger, Landsberger Renette

SH

Reinette d'Orléans

Orleans Reinette, Renetta
d'Orleans

SH

Reinette étoilée

Sternrenette, Sterappel

Reinette grise

Graue Renette, Renetta Grigia

R

SH

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

R

SH

Richared

R

SH

A

A

SH
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Lajike

Synonyymit ja/tai muunnokset

Väriryhmä

Roja de Benejama

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

Rose de Berne

Berner Rosenapfel

A

Rose de Caldaro

Kalterer, Rose di Caldaro

C

Royal Gala

Tenroy

A

Royal Red
Saure Gamerse

9.8.2001
Ruskealaikkuisuus

A

Kokoryhmä

SH

Gamerse Zure

SH

Septer

SH

Shampion

C

SH

Signe Tillisch

SH

Spartan

A

St Edmunds Pippin

R

Stalapfel

B

Stark Delicious

A

Starking

A

SH

Starkrimson

A

SH

Stark's Earliest

C

Stayman Winesap

Stayman

B

SH

Staymared

Staymanred, Red Stayman

A

SH

Sturmer Pippin

R

Summerred

B

Sunset

R

Suntan

R

Top Red

A

Toreno
Transparente de Croncels

SH
R

Croncels

SH

Triomphe de Luxembourg
Tydeman's Early Worcester

SH
Tydeman's Early

B

Wagener

B

Wealthy

B

Well Spur

A

Winesap

Winter Winesap

C
Winterbanane,
napfel

Worcester Pearmain
Yellow Newton
York

SH

A

Winston
Winter Banana

SH

Winterbanane-

SH
B

Albemarle Pippin

R
B

Zabergäu

SH

Zigeunerin

SH

(1) Jonagold-lajikkeelta vaaditaan kuitenkin, että II luokkaan luokiteltujen hedelmien pinnasta vähintään kymmenesosa on punajuovaista.
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5. OHJEELLINEN LUETTELO KOKOLUOKKAA KOSKEVIEN PERUSTEIDEN MUKAISESTI LUOKITELLUISTA PÄÄRYNÄLAJIKKEISTA

Lajike

Abbé Fétel

Synonyymit ja/tai muunnokset

Abbate Fetel, Abate Fetel

Kokoluokka

SH

Abugo o Siete en Boca

PH

Alexandrine Douillard

SH

André Desportes

PH

Azucar Verde

PH

Bergamotten

PH

Beurré Alexandre Lucas

Lucas, Alexander Lucas

SH

Beurré Clairgeau

Clairgeau, Clairgeaus Butterbirne

SH

Beurré d'Arenberg

Hardenpont

SH

Beurré Diel

Diels Butterbirne

SH

Beurré Giffard

Giffards Butterbirne

PH

Beurré Gris

PH

Beurré Lebrun

SH

Beurré précoce Morettini

Buttira precoce Morettini

PH

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

PH

Buntrocks

PH

Carapinheira

PH

Carusella

PH

Castell

Castell de Verano

PH

Catillac

Pondspear, Ronde Gratio, Grand Monarque,
Charteuse

SH

Claude Blanchet
Colorée de Juillet

PH
Bunte Juli

Condoula

PH
PH

Coscia

Ercolini

PH

Curé

Curato, Pastoren, Del Cura de Ouro, Espadon
de Invierno, Bella de Berry, Lombarda de Rioja,
Batall de Campana

SH

D. Joaquina

Doyenné de Juillet

PH

Devoe

SH

Don Guido

SH

Doyenné d'hiver

Winterdechant, Decana d'Inverno

SH

Doyenné du Comice

Comice, Vereinsdechant, Decana del Comizio

SH

Duchesse d'Angoulême

Duchessa d'Angoulême

SH

Empereur Alexandre

Beurré Bosc, Bosc, Beurré d'Apremont, Kaiser
Alexander, Imperatore Alessandro, Kaiserkrone,
Alexanderbirne

SH

Flor de Invierno

SH
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Lajike

Synonyymit ja/tai muunnokset
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Kokoluokka

Général Leclerc

SH

Gentile

PH

Gentile Bianca di Firenze

PH

Gentilona

PH

Giardina

PH

Gramshirtle

PH

Grand Champion

SH

Hartleffs

PH

Jeanne d'Arc

SH

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Acanadre,
Leonarda de Magallon

PH

Marguerite Marillat

Margarete Marillat

SH

Moscatella

PH

Oomskinderen

PH

Packham's Triumph

Williams d'Automne

SH

Passe Crassane

Passa Crassana, Edelcrassane

SH

Perita de San Juan

PH

Pérola

PH

Précoce de Altedo

Precoce di Altedo

PH

Précoce de Trévoux

Trévoux, Precoce di Trévoux, Frühe von
Trévoux

PH

Président Drouard

Präsident Drouard

SH

Santa Maria

Santa Maria Morettini

PH

Souvenir du Congrès

Kongress, Congress

SH

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

PH

Triomphe de Vienne

Trionfo di Vienna, Triumph von Vienne

Wilder
Williams Duchesse
Witthöftsbirne

SH
PH

Pitmaston

SH
PH
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1620/2001,
annettu 8 päivänä elokuuta 2001,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklassa tarkoitetun erityisen tislaustoimenpiteen
aloittamisesta Italiassa pöytäviinien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1232/2001 muuttamisesta
naismäärä, jonka osalta erityinen tislaustoimenpide on
aloitettu Italiassa, nostetaan 1 211 500 hehtolitraan.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(2)

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17
päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1493/1999 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (2), ja erityisesti sen 30 ja 33
artiklan,

Koska sopimukset on hyväksyttävä lopullisesti viimeistään 27 päivänä heinäkuuta 2001, tätä muutosta on
sovellettava ennen kyseistä määräpäivää.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1232/2001 (3) on aloitettu asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklassa tarkoitettu erityinen tislaustoimenpide italialaisten pöytäviinien osalta. Kyseinen tislaustoimenpide on avattu
1 200 000 hehtolitralle. Kyseisen asetuksen 4 artiklassa
säädetään, että jäsenvaltion on annettava tarvittavat
hallinnolliset määräykset tehtyjen sopimusten hyväksymiseksi ja vahvistettava vähennysprosentti, jota sovelletaan, jos tehtyjen sopimusten mukainen kokonaismäärä
ylittää 1 200 000 hehtolitran määrän. Tätä vähennysprosenttia laskettaessa on tapahtunut virhe, jonka
johdosta vahvistetun prosenttiluvun soveltamisen jälkeen
kokonaismäärä nousee 1 211 500 hehtolitraan. Tämän
tilanteen ottamiseksi huomioon ehdotetaan, että koko-

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1232/2001 1 artikla seuraavasti:
”1 artikla
Aloitetaan asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklassa
tarkoitettu erityinen tislaustoimenpide, joka koskee enintään 1 211 500:ta hehtolitraa pöytäviinejä Italiassa.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 26 päivästä heinäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.
(2) EYVL L 328, 23.12.2000, s. 2.
(3) EYVL L 168, 23.6.2001, s. 9.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1621/2001,
annettu 8 päivänä elokuuta 2001,
asetuksen (EY) N:o 1661/1999 muuttamisesta maataloustuotteita varten vaadittavan vientitodistuksen sekä tullitoimipaikkoja, joissa tuotteita saa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen Euroopan
yhteisön alueella, koskevan luettelon osalta
radioaktiivisen saastumisen valvomiseksi erityisesti viljelemättömien sienten osalta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksiä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 22 päivänä maaliskuuta 1990 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 616/2000 (2), ja
erityisesti sen 6 artiklan,

(4)

Tarkastusraportissa suositellaan, että asetuksen (EY) N:o
1661/1999 liitteessä II esitettyyn vientitodistukseen
tehdään muutos sen takaamiseksi, että riippumaton ja
toimivaltainen henkilö ottaa edustavia näytteitä niistä
sienilähetyksistä, jotka on tarkoitettu vietäväksi yhteisön
alueelle.

sekä katsoo seuraavaa:

(5)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 1661/1999 olisi
muutettava tältä osin.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(ETY) N:o 737/90 7 artiklassa perustetun komitean
lausunnon mukaiset,

(1)

Yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista
peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä
Tšernobylin
ydinvoimalaonnettomuuden
jälkeen
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamiseksi 27 päivänä heinäkuuta 1999 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1661/1999 (3), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1627/2000 (4), 1
artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaan kyseisen
asetuksen liitteessä I lueteltuja tuotteita saa luovuttaa
vapaaseen liikkeeseen määrämaassa vain suppeassa
joukossa tullitoimipaikkoja. Asetuksen (EY) N:o 1661/
1999 liite III sisältää kyseisten tullitoimipaikkojen luettelon.

(2)

Saksan toimivaltaisten viranomaisten esittämän pyynnön
vuoksi on aiheellista lisätä luetteloon eräitä Saksan
alueella sijaitsevia tullitoimipaikkoja.

(3)

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston (FVO) tarkastusryhmä teki kesäkuussa 2000 tarkastusmatkan Bulgariaan
arvioidakseen välineitä ja toimia elintarvikkeiden

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 1661/1999 seuraavasti:
1. korvataan liite II tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä;
2. korvataan III tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2001.
Komission puolesta
Margot WALLSTRÖM

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

82, 29.3.1990, s. 1.
75, 24.3.2000, s. 1.
197, 29.7.1999, s. 17.
187, 26.7.2000, s. 7.
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LIITE II
”LIITE III

LUETTELO TULLITOIMIPAIKOISTA, JOISSA LIITTEESSÄ I MAINITTUJA TUOTTEITA SAA LUOVUTTAA
VAPAASEEN LIIKKEESEEN EUROOPAN YHTEISÖN ALUEELLA

Jäsenvaltio

Tullitoimipaikat

BELGIQUE/BELGIË

Anvers D.E. — voie maritime
Bierset (Grâce-Hollogne) D.E. — voies aérienne et/ou terrestre
Bruxelles D.E. — voie aérienne
Zaventem D. — voie aérienne

DANMARK

Kaikki Tanskan satamat ja lentoasemat

DEUTSCHLAND

Baden-Württemberg

HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn
HZA Stuttgart — ZA Flughafen
HZA Ulm — ZA Aalen

Bayern

HZA München-Flughafen
HZA Hof — ZA Schirnding-Landstraße
HZA Weiden — ZA Furth im Wald-Schafberg
HZA Weiden — ZA Waldhaus-Autobahn
HZA Bamberg — ZA Kulmbach
HZA Nürnberg-Fürth — ZA Neustadt-Aisch
HZA Passau — ZA Phillipsreut
HZA Regensburg — ZA Hafen
HZA Regensburg — ZA Amberg
HZA Schweinfurt — ZA Kitzingen

Berlin

HZA Berlin-Packhof — ZA Marzahn, Abfertigungsstelle
Großmarkthallen
HZA Berlin-Packhof — ZA Tegel-Flughafen

Brandenburg

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn
HZA Cottbus — ZA Forst-Autobahn

Bremen

HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen
HZA Bremerhaven — ZA Container-Terminal
HZA Bremerhaven — ZA Rotersand

Hamburg

HZA Hamburg-Freihafen — Abfertigungsstelle
HZA Hamburg-Freihafen — ZA Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof
HZA Hamburg-Harburg — ZA Köhlfleetdamm
HZA Hamburg-St. Annen — ZA Altona
HZA Hamburg-St. Annen — ZA Oberelbe
HZA Hamburg-Waltershof — Abfertigungsstelle
HZA Hamburg-Waltershof — ZA Flughafen

Hessen

HZA Frankfurt am Main-Flughafen

Mecklenburg-Vorpommern

HZA Neubrandenburg — ZA Pomellen — Grenzkontrollstelle Pomellen
HZA Schwerin — ZA Rostock-Seehafen — Grenzkontrollstelle RostockSeehafen
HZA Stralsund — ZA Mukran Grenzkontrollstelle Rügen/Mukran,
Im Fährhafen

Niedersachsen

HZA Lüneburg — Abfertigungsstelle
HZA Göttingen — Abfertigungsstelle
HZA Hannover — Abfertigungsstelle

Nordrhein-Westfalen

HZA Dortmund — ZA Ost

Rheinland-Pfalz

HZA Trier — ZA Idar-Oberstein, Grenzkontrollstelle Flughafen Hahn
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Jäsenvaltio

Tullitoimipaikat

Sachsen

HZA Dresden — ZA Friedrichstadt,
Grenzkontrollstelle Dresdenfriedrichstadt (für Eisenbahntransport)
HZA Pirna — ZA Zinnwald, Grenzkontrollstelle Zinnwald (für Straßentransport)
HZA Löbau — ZA Ludwigsdorf-Autobahn, Grenzkontrollstelle
Ludwigsdorf (für Straßentransport)

Schleswig-Holstein

HZA Kiel — ZA Wik, Grenzkontrollstelle Kiel Ostuferhafen
HZA Lübeck — ZA Travemünde Grenzkontrollstelle

ΕΛΛΑ∆Α

Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιµένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών,
Ηρακλείου, Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου

ESPAÑA

Algeciras (puerto), Alicante (aeropuerto, puerto), Almería (aeropuerto, puerto), Barcelona (aeropuerto, puerto), Bilbao (aeropuerto, puerto), Cádiz (puerto), Cartagena (puerto), Gijón (aeropuerto, puerto), Huelva (puerto), A Coruña-Santiago de Compostela (aeropuerto, puerto), Las
Palmas de Gran Canaria (aeropuerto, puerto), Madrid-Barajas (aeropuerto), Málaga (aeropuerto,
puerto), Palma de Mallorca (aeropuerto), Pasajes-Irún (aeropuerto, puerto), Santa Cruz de
Tenerife (aeropuerto, puerto), Santander (aeropuerto, puerto), Sevilla (aeropuerto, puerto),
Tarragona (puerto), Valencia (aeropuerto, puerto), Vigo-Villagareia (aeropuerto), Marín (puerto),
Vitoria (aeropuerto), Zaragoza (aeropuerto)

FRANCE

Dunkerque (transport maritime)
Lille (transport aérien et terrestre)
Marseille (transport aérien, terrestre et maritime)
Roissy (transport aérien et terrestre)
Saint-Louis/Bâle (transport aérien et terrestre)
Strasbourg (transport terrestre)
Orly (transport aérien)
Bordeaux (transport aérien)
Lyon-Satolas (transport aérien)
Nice-aéroport (transport aérien)
Toulouse-Blagnac (transport aérien)
Thionville (transport terrestre)
Saint-Julien-en-Genevois (transport terrestre)

IRELAND

Kaikki tullitoimipaikat

ITALIA

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste
Ufficio di Sanità aerea di Torino-Caselle
Ufficio di Sanità aerea di Roma — Fiumicino
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova
Ufficio di Sanità marittima di Livorno
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi
Ufficio di Sanità aerea di Varese — Malpensa
Ufficio di Sanità aerea di Bologna — Panicale
Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari
Posto d'Ispezione frontaliera di Chiasso

LUXEMBOURG

Bureau des douanes et accises, Centre douanier — Luxembourg
Bureau des douanes et accises, Luxembourg-Aéroport — Niederanven

NEDERLAND

Kaikki tullitoimipaikat

ÖSTERREICH

Drasenhofen (Tšekin tasavalta)
Berg (Slovakia)
Nickelsdorf (Unkari)
Heiligenkreuz (Unkari)
Spielfeld (Slovenia)
Tisis (Sveitsi)
Wien, Flughafen Schwechat
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Jäsenvaltio

Tullitoimipaikat

PORTUGAL

Lissabonin, Porton ja Faron lentokentät
Lissabonin ja Leixoesin satamat

SUOMI-FINLAND

Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi

SVERIGE

Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Wallhamn, Varberg

UNITED KINGDOM

Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Port of Hull, Port of Larne, Port of London, Port of Southampton”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1622/2001,
annettu 8 päivänä elokuuta 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 elokuuta 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
2 676,0 tonnista jättää lupahakemuksia syyskuun 2001 viiden
ensimmäisen päivän ajan.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä elokuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2001.
Komission puolesta
Philippe BUSQUIN

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 1623/2001,
annettu 8 päivänä elokuuta 2001,
viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta
hintojen ja cif-termiiniostohintojen perusteella ja ottaen
huomioon markkinoiden odotettavissa oleva kehitys.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

Viljojen tukeen sovellettava korjauskerroin vahvistetaan
komission asetuksessa (EY) N:o 1494/2001 (3), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1572/
2001 (4).

(2)

Tällä hetkellä voimassa oleva viljojen tukeen sovellettava
korjauskerroin olisi muutettava tämän päivän cif-

(3)

Korjauskerroin ja tuki on vahvistettava samaa menettelyä
noudattaen. Kerrointa voidaan muuttaa kahden vahvistamisen välisenä aikana,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92, 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c
alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden, lukuun ottamatta
maltaita, ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellettava
korjauskerroin muutetaan liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä elokuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2001.
Komission puolesta
Philippe BUSQUIN

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

181,
193,
196,
208,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
20.7.2001, s. 24.
1.8.2001, s. 29.
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LIITE
viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 8 päivänä elokuuta 2001 annettuun komission
asetukseen
(EUR/t)
Tuotekoodi

Määräpaikka

Kuluva
8

1. jakso
9

2. jakso
10

3. jakso
11

4. jakso
12

5. jakso
1

6. jakso
2

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000

—
—
—
C01
C02
A02
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01
C01
C01
C01
C01
—
—
C01
C01
—
A00
A00
—
A00
—

—
—
—
—
–10,00
0,00
—
—
—
0
—
0
—
—
—
0
0
0
0
0
—
—
0
0
—
0
0
—
0
—

—
—
—
–0,93
–10,00
0,00
—
–0,93
—
–0,93
—
–1,00
—
—
—
–1,27
–1,19
–1,10
–1,01
–0,95
—
—
0,00
0,00
—
–1,40
–1,25
—
–1,27
—

—
—
—
–1,86
–10,00
0,00
—
–1,86
—
–1,86
—
0,00
—
—
—
–2,55
–2,38
–2,19
–2,03
–1,90
—
—
0,00
0,00
—
–2,79
–2,49
—
–2,55
—

—
—
—
–2,79
–10,00
0,00
—
–2,79
—
–2,79
—
–0,93
—
—
—
–3,82
–3,57
–3,29
–3,04
–2,85
—
—
0,00
0,00
—
–4,19
–3,74
—
–3,82
—

—
—
—
–3,72
–10,00
0,00
—
–3,72
—
–3,72
—
–1,86
—
—
—
–5,10
–4,76
–4,39
–4,05
–3,79
—
—
0,00
0,00
—
–5,58
–4,98
—
–5,10
—

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

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

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

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).
Muut määräpaikat:
C01 Kaikki määräpaikat, Puola pois luettuna,
C02 Puola, Tšekin tasavalta, Slovakian tasavalta, Unkari, Viro, Latvia, Liettua, Norja, Färsaaret, Islanti, Venäjä, Valko-Venäjä, Bosnia ja
Hertsegovina, Kroatia, Slovenia, entisen Jugoslavian alue poislukien Slovenia, Kroatia ja Bosnia ja Hertsegovina, Albania, Romania,
Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaidžan, Moldova, Ukraina, Kazakstan, Kirgisistan, Uzbekistan, Tadžikistan ja Turkmenistan,
A02 Muut kolmannet maat.
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KOMISSION DIREKTIIVI 2001/61/EY,
annettu 8 päivänä elokuuta 2001,
tiettyjen epoksijohdannaisten käytöstä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia tarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/109/ETY (1), ja
erityisesti sen 3 artiklan,
on kuullut elintarvikealan tiedekomiteaa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

2,2-Bis(4-hydroksifenyyli)propaani-bis(2,3-epoksipropyyli)eetterin
(BADGE),
bis-(hydroksifenyyli)metaani-bis(2,3-epoksipropyyli)eetterien (BFDGE) ja novolakka-glysidyylieetterien (NOGE)
käyttö ja/tai esiintyminen elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa on herättänyt kysymyksiä niiden turvallisuudesta, lähinnä silloin, kun niitä käytetään lisäaineina.

(2)

Testeissä on eräissä elintarvikkeissa havaittu merkittäviä määriä näitä aineita ja niiden tiettyjä
johdannaisia.

(3)

Elintarvikealan tiedekomitea on antanut lausunnon, jonka mukaan BADGE:n ja eräiden sen johdannaisten ominaissiirtymärajan voimassaoloa voidaan jatkaa uudelleen kolme vuotta odotettaessa
uusien toksikologisten tietojen toimittamista arvioitaviksi.

(4)

Näin ollen voidaan väliaikaisesti edelleen sallia BADGE:n käyttö ja/tai esiintyminen.

(5)

Elintarvikealan tiedekomitea on tarkastellut BFDGE-eettereistä saatavilla olevia tietoja, jotka ovat
hyvin samankaltaisia kuin BADGE:sta saadut vastaavat tiedot.

(6)

Näin ollen voidaan väliaikaisesti edelleen sallia myös BFDGE-eetterien ja eräiden niiden johdannaisten
käyttö ja/tai esiintyminen, kunnes toksikologisia tietoja saadaan lisää ja ne arvioidaan tiettyjen
edellytysten täyttyessä.

(7)

Elintarvikealan tiedekomitea on todennut, että koska käytettävissä ei ole tietoja ihmisten mahdollisesta altistumisesta useamman kuin kahden aromaattisen renkaan sisältäville NOGE-eetterien komponenteille ja niiden johdannaisille eikä näiden toksikologisista ominaisuuksista, komitea ei pysty
arvioimaan vastaavien tuotteitten käytön ja/tai esiintymisen turvallisuutta. Tämän vuoksi tiedekomitean nykyinen näkemys on, ettei NOGE-eettereitä ole asianmukaista käyttää elintarvikkeiden kanssa
kosketuksiin joutuvien materiaalien ja tarvikkeitten lisäaineena, koska ne voivat siirtyä käytössä.

(8)

Useamman kuin kaksi aromaattista rengasta sisältävien NOGE-eetterien komponenttien ja niiden
johdannaisten käyttöä ja/tai esiintymistä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa muovisissa
materiaaleissa ja tarvikkeissa, pinnoitteissa ja sideaineissa olisi säänneltävä asettamalla niiden esiintymiselle tiukka raja-arvo. Raja-arvon olisi käytännössä väliaikaisesti estettävä niiden käyttö lisäaineena,
kunnes saadaan riittävät tiedot, joiden perusteella voidaan tehdä asianmukainen riskinarviointi ja
kehittää asianmukaisia menetelmiä kyseisten aineiden määrän määrittämiseksi elintarvikkeissa.

(1) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 38.
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(9)

NOGE- ja BFDGE-eetterien käyttö ja/tai esiintyminen monomeereina ja lähtöaineina erittäin suurten
säiliöitten päällystämiseen tarkoitettujen erikoispinnoitteitten valmistuksessa olisi sallittava edelleen
väliaikaisesti, kunnes teknisiä tietoja saadaan lisää. Pinnoitteitten määrän suhde pinta-alayksikköön
on suuri, niitä käytetään toistuvasti niiden pitkän eliniän aikana, mikä vähentää siirtymää, ja
useimmissa käyttöyhteyksissä ne joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa ympäristön lämpötilassa; nämä kaikki seikat viittaavat siihen, ettei edellä tarkoitettujen säiliöitten osalta tarvitse asettaa
NOGE- tai BFDGE-eettereille ominaissiirtymärajaa.

(10)

Ne jäsenvaltiot, jotka vielä eivät ole antaneet lupaa BADGE:n ja/tai BFDGE-eetterien ja/tai NOGEeetterien käytölle ja/tai esiintymiselle elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja
tarvikkeissa, voivat pitää kieltonsa voimassa.

(11)

BADGE:n sekä BFDGE- ja NOGE-eetterien käyttöä ja esiintymistä muovisissa materiaaleissa ja tarvikkeissa, pinnoitteissa — vernissoissa, lakoissa, maaleissa yms. — ja sideaineissa olisi säänneltävä
yhteisön tasolla ihmisten terveyttä uhkaavien riskien ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteiden
välttämiseksi.

(12)

Olisi asetettava siirtymäaika sellaisille elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tarkoitetuille tai joutuville
materiaaleille ja tarvikkeille, jotka on valmistettu ennen 1 päivää joulukuuta 2002.

(13)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän elintarvikekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
1.

Tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin materiaaleihin ja tarvikkeisiin:

(a) kaikentyyppisistä muoveista valmistettuihin materiaaleihin ja tarvikkeisiin,
(b) pinnoitteilla päällystettyihin materiaaleihin ja tarvikkeisiin,
(c) sideaineisiin,
joiden valmistuksessa on käytetty tai jotka sisältävät yhtä tai useampaa seuraavista aineista:
— 2,2-bis(4-hydroksifenyyli)propaani-bis(2,3-epoksipropyyli)eetteri, jäljempänä ’BADGE’, ja eräät sen
johdannaiset,
— bis(-hydroksifenyyli)metaani-bis(2,3-epoksipropyyli)eetterit, jäljempänä ’BFDGE-eetterit’, ja eräät niiden
johdannaiset,
— muut novolakkaglysidyylieetterit, jäljempänä ’NOGE-eetterit’, ja eräät niiden johdannaiset,
ja jotka lopputuotteina on tarkoitettu tai joutuvat kosketukseen elintarvikkeiden kanssa ja ovat siihen
tarkoitettuja.
2.
Direktiiviä ei sovelleta tilavuudeltaan yli 10 000-litraisiin säiliöihin tai tankkeihin eikä niihin kuuluviin
tai liitettyihin putkiin, jotka on päällystetty erityispinnoitteilla ’kestopinnoitteilla’.

2 artikla
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista materiaaleista ja tarvikkeista ei saa vapautua liitteessä I lueteltuja
aineita sellaisia määriä, jotka ylittävät kyseisessä liitteessä aineille vahvistetut enimmäisrajat.
BADGE:n käyttöä ja/tai esiintymistä näiden materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa voidaan jatkaa
enintään 31 päivään joulukuuta 2004.
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3 artikla
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista materiaaleista ja tarvikkeista ei saa vapautua liitteessä II lueteltuja
aineita sellaisia määriä, jotka yhdistettyinä BADGE:n ja sen liitteessä I lueteltujen johdannaisten määriin
ylittävät liitteessä II vahvistetun enimmäisrajan.
BFDGE-eetterien käyttöä ja/tai esiintymistä näiden materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa voidaan
jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2004.
4 artikla
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa materiaaleissa ja tarvikkeissa ei 1 päivästä joulukuuta 2002 saa
olla havaittavia määriä NOGE-komponentteja, joissa on enemmän kuin kaksi aromaattista rengasta ja
vähintään yksi epoksiryhmä, eikä NOGE-johdannaisia, joissa on kloorihydriiniryhmiä ja joiden molekyylimassa on alle 1 000 daltonia, toteamisrajan ollessa 0,2 mg/6 dm2 analyysipoikkeama mukaan luettuna.
NOGE-eetterien käyttöä ja/tai esiintymistä näiden materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa voidaan jatkaa
enintään 31 päivään joulukuuta 2004.
5 artikla
Tämän direktiivin vaatimuksia ei sovelleta sellaisiin 1 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin
materiaaleihin ja tarvikkeisiin, jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen yhteisössä ennen 1 päivää joulukuuta 2002.
6 artikla
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2002. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle
viipymättä.
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.
7 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan
yhteisöjen virallisessa lehdessä.
8 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 8 päivänä elokuuta 2001.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE I
BADGE:n ja sen tiettyjen johdannaisten ominaissiirtymän raja-arvo
1. Seuraavien aineiden
(a) BADGE eli 2,2-bis(4-hydroksifenyyli)propaani-bis(2,3-epoksipropyyli)eetteri
(b) BADGE.H2O
(c) BADGE.HCl
(d) BADGE.2HCl
(e) BADGE.H2O.HCl
yhteenlaskettu siirtymä ei saa ylittää seuraavia rajoja:
— 1 mg/kg elintarvikkeissa tai elintarvikesimulanteissa (poislukien analyysipoikkeama) tai
— 1 mg/6 dm2 komission direktiivin 90/128/ETY (1) 4 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.
2. Siirtymätesti on suoritettava neuvoston direktiivissä 82/711/ETY (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/48/EY (3) ja direktiivissä 90/128/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä
1999/91/EY (4) vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Kuitenkin vesipitoisten elintarvikesimulanttien osalta arvo koskee
myös BADGE.2H2O:ta, paitsi jos tarvike on merkitty käytettäväksi kosketuksissa vain sellaisten elintarvikkeiden ja/tai
juomien kanssa, joiden osalta on osoitettu, ettei 1 kohdan a, b, c, d ja e alakohdassa lueteltujen viiden aineen
yhteenlaskettu siirtymä voi ylittää 1 kohdassa säädettyjä arvoja.

LIITE II
BFDGE-eetterien ja niiden tiettyjen johdannaisten ominaissiirtymän raja-arvo
1. Seuraavien aineiden
(a) BFDGE eli bis(-hydroksifenyyli)metaani-bis(2,3-epoksipropyyli)eetterit
(b) BFDGE.H2O
(c) BFDGE.HCl
(d) BFDGE.2HCl
(e) BFDGE.H2O.HCl
yhteenlaskettu siirtymä laskettuna yhteen liitteessä I lueteltujen aineiden siirtymien kanssa ei saa ylittää seuraavia rajoja:
— 1 mg/kg elintarvikkeissa tai elintarvikesimulanteissa (poislukien analyysipoikkeama) tai
— 1 mg/6 dm2 direktiivin 90/128/ETY 4 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.
2. Siirtymätesti on suoritettava direktiivissä 82/711/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/48/EY,
ja direktiivissä 90/128/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/91/EY vahvistettujen sääntöjen
mukaisesti. Kuitenkin vesipitoisten elintarvikesimulanttien osalta arvo koskee myös BFDGE.2H2O:ta, paitsi jos materiaali tai tarvike on merkitty käytettäväksi kosketuksissa vain sellaisten elintarvikkeiden ja/tai juomien kanssa, joiden
osalta on osoitettu, ettei 1 kohdan a, b, c, d, ja e alakohdassa lueteltujen viiden aineen yhteenlaskettu siirtymä
laskettuna yhteen liitteessä I lueteltujen aineiden siirtymien kanssa voi ylittää 1 kohdassa säädettyjä arvoja.

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

75, 21.3.1990, s. 19.
297, 23.10.1982, s. 26.
222, 12.8.1997, s. 10.
310, 4.12.1999, s. 41.
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON SUOSITUS,
annettu 10 päivänä heinäkuuta 2001,
opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta
Euroopan yhteisössä
(2001/613/EY)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 149 artiklan 4 kohdan ja 150
artiklan 4 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen,
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),
noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Maiden rajat ylittävä henkilöiden liikkuvuus edistää eri kansallisten kulttuurien kehittymistä kukoistaviksi ja antaa asianomaisille henkilöille mahdollisuuden täydentää kulttuurista ja ammatillista kokemustaan, mikä hyödyttää koko eurooppalaista yhteiskuntaa. Tällaista osaamista tarvitaan sitäkin
enemmän kun nykyiset työllisyysmahdollisuudet ovat rajalliset ja työmarkkinoilla vaaditaan entistä
enemmän joustavuutta ja kykyä sopeutua muutoksiin.

(2)

Opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuus yhteisöohjelmien puitteissa tai muussa yhteydessä on osa henkilöiden vapaata liikkuvuutta, joka on yksi
perustamissopimuksella suojatuista perusvapauksista. Kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus liikkua
ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella perustamissopimuksen 18 artiklassa määrätyin edellytyksin.

(3)

Jäsenvaltioiden työntekijöiden ja heidän perheidensä liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten poistamisesta 15 päivänä lokakuuta 1968 annetussa neuvoston direktiivissä 68/
360/ETY (4) tunnustetaan palkattujen työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä oleskeluoikeus.
Opiskelijoiden oleskeluoikeudesta 29 päivänä lokakuuta 1993 annetussa neuvoston direktiivissä
93/96/ETY (5) velvoitetaan jäsenvaltiot tunnustamaan sellaisten opiskelijoiden oleskeluoikeus, jotka
ovat jonkin toisen jäsenvaltion kansalaisia ja jotka on hyväksytty osallistumaan ammatilliseen
koulutukseen, samoin kuin heidän puolisonsa ja huollettavien lastensa oleskeluoikeus silloin, kun
näillä ei ole kyseistä oikeutta jonkin toisen yhteisön säännöksen perusteella. Lisäksi oleskeluoikeudesta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/364/ETY (6) tunnustetaan
unionin kansalaisten oleskeluoikeus tietyin edellytyksin yleisesti.

(1) EYVL C 168, 16.6.2000, s. 25.
(2) EYVL C 317, 6.11.2000, s. 53.
(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 5. lokakuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen
kanta, vahvistettu 19. tammikuuta 2001 (EYVL C 70, 2.3.2001, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 15.
toukokuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 26. kesäkuuta 2001.
4
( ) EYVL L 257, 19.10.1968, s. 13, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.
5) EYVL L 317, 18.12.1993, s. 59.
(
(6) EYVL L 180, 13.7.1990, s. 26.
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(4)

Opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuus liittyy
perustamissopimuksen 12 artiklassa määrättyyn kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltämisen
periaatteeseen. Kyseistä periaatetta sovelletaan perustamissopimuksen soveltamisaloilla, kuten yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee. Näin ollen periaatetta sovelletaan yleissivistävää
koulutusta, ammatillista koulutusta ja nuorisoa koskevilla aloilla.

(5)

Neuvosto ja neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat antoivat 14 päivänä
joulukuuta 2000 päätöslauselman liikkuvuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta (1), jonka myös
Nizzan Eurooppa-neuvosto hyväksyi.

(6)

Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 1971 annettu
neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 (2), on neuvoston asetuksella (EY) N:o 307/1999 (3) tullut
sovellettavaksi osittain opiskelijoihin.

(7)

Työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella 15 päivänä lokakuuta 1968 annetussa
neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1612/68 (4), säädetään tasa-arvoisesta kohtelusta vapaaseen liikkuvuuteen liittyvää oikeutta käyttäneiden palkattujen työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä
mahdollisuuksissa päästä yleissivistävään tai ammatilliseen koulutukseen.

(8)

Ammatillisten tutkintojen tunnustamista säänneltyihin ammatteihin kuten opettajan ammattiin
pääsemiseksi ja niiden harjoittamiseksi säännellään Euroopan yhteisössä neuvoston direktiivissä
89/48/ETY (5) ja 92/51/ETY (6) perustetulla yleisellä järjestelmällä.

(9)

Ammatillisten tutkintojen selkeydestä 3 päivänä joulukuuta 1992 annetussa neuvoston päätöslauselmassa (7) ja ammatillisen koulutuksen tutkintotodistusten selkeydestä 15 päivänä heinäkuuta 1996
annetussa neuvoston päätöslauselmassa (8) kehotetaan komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan
toimenpiteitä, joilla parannetaan eri jäsenvaltioiden tutkintojärjestelmien ja tutkintojen keskinäistä
tuntemusta siten, että niitä kehitetään selkeämmiksi ja ymmärrettävämmiksi, ja siten avoimemmiksi.
Lisäksi on perustettu ammatillisten tutkintojen avoimuutta käsittelevä eurooppalainen foorumi, jolla
voidaan tehdä konkreettisia ehdotuksia kyseisten päätöslauselmien täytäntöön panemiseksi. Ensimmäiset ehdotukset tehtiin helmikuussa 2000.

(10)

Nuorten osallistuminen kansainväliseen vapaaehtoistyöhön helpottaa ammatinvalintaa, kehittää sosiaalisia taitoja ja auttaa sopeutumaan yhteiskuntaan sekä myötävaikuttaa kansalaisten aktiiviseen
osallistumiseen. Lisäksi, koska vapaaehtoistyö on yleishyödyllistä ja palkatonta käytännön yhteisvastuutoimintaa, sitä ei pitäisi kansallisessa lainsäädännössä rinnastaa työhön.

(11)

Neuvosto on kehottanut komissiota tutkimaan, olisiko mahdollista laatia vapaaehtoispohjalta tutkintotodistuksiin liitettävä eurooppalainen lisäosa yhteisvaikutusten luomiseksi akateemisen ja ammatillisen tunnustamisen kesken (9). Komission aloittama tämänsuuntainen työ Euroopan neuvoston ja
UNESCOn kanssa on saatettu päätökseen, ja siihen liittyen järjestetään pian tiedotuskampanja.

(12)

Lokakuussa 1996 julkaistussa komission vihreässä kirjassa ”Koulutus — Ammattikoulutus —
Tutkimus — Kansainvälisen liikkuvuuden esteet” jouduttiin toteamaan, että mainituista säädöksistä
huolimatta liikkuvuudelle on vielä esteitä. Opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten,
opettajien ja kouluttajien asema vaihtelee eri jäsenvaltioissa esimerkiksi oleskeluoikeutta, työskentelyoikeutta, sosiaaliturvaa ja verotusta koskevien säännösten osalta, mikä muodostaa esteen liikkuvuudelle. Myös se, ettei vapaaehtoistyön erityislaatua tunnusteta, vaikeuttaa vapaaehtoisten liikkuvuutta.

(13)

Opiskelijat, koulutuksessa olevat, vapaaehtoistyöntekijät, opettajat ja kouluttajat, jotka haluavat
hyödyntää liikkuvuutta yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalla sekä nuorisoalalla, lannistuvat usein monista kohtaamistaan esteistä. Tästä ovat osoituksena Euroopan parlamentille osoitetut
vetoomukset. Yhteisön toimilla olisi vastattava koulutusalan liikkuvuutta koskeviin kansalaistentoiveisiin.

(1) EYVL C 371, 23.12.2000, s. 4.
(2) 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).
(3) EYVL L 38, 12.2.1999, s. 1.
4
( ) EYVL L 257, 19.10.1968, s. 2, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 2434/92 (EYVL L
245, 26.8.1992, s. 1).
(5) EYVL L 19, 24.1.1989, s. 16.
6
( ) EYVL L 209, 24.7.1992, s. 25, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2000/5/EY
(EYVL L 54, 26.2.2000, s. 42).
(7) EYVL C 49, 19.2.1993, s. 1.
8) EYVL C 224, 1.8.1996, s. 7.
(
(9) EYVL C 195, 6.7.1996, s. 6.
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(14)

Koska perustamissopimuksen 293 artiklassa kehotetaan jäsenvaltioita ryhtymään keskenään tarvittaessa neuvotteluihin taatakseen kansalaistensa hyväksi kaksinkertaisen verotuksen poistamisen
yhteisön alueella, on muistettava, että tämä keskinäinen sopimusverkosto ei vieläkään ole täydellinen,
minkä seurauksena liikkuvuuden esteitä on edelleen olemassa.

(15)

Vihreässä kirjassa ehdotetaan tiettyjä toimintalinjoja näiden esteiden poistamiseksi. Toimintalinjat on
laajasti hyväksytty keskusteluissa, joita aiheesta on järjestetty jäsenvaltioissa. Näin ollen on tarpeen
poistaa nämä liikkuvuuden esteet. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota heikoimmassa asemassa
olevien ja haavoittuvimpien ryhmien, esimerkiksi vammaisten, tarpeisiin.

(16)

Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa tunnustettiin, että liikkuvuus on olennainen osa uutta tietämyksen yhteiskuntaa ja elinikäisen koulutuksen
edistämistä. Eurooppa-neuvosto pyysi jäsenvaltioita, neuvostoa ja komissiota:
— toteuttamaan toimivaltaansa kuuluvia tarvittavia toimenpiteitä opiskelijoiden, opettajien ja
kouluttajien liikkuvuuden edistämiseksi, erityisesti poistamalla esteitä ja noudattamalla suurempaa
avoimuutta pätevyyksien ja opiskelu- ja koulutusjaksojen tunnustamisessa sekä poistamalla
erityistoimin opettajien liikkuvuuden esteet vuoteen 2002 mennessä;
— laatimaan yhteisen eurooppalaisen ansioluettelon mallin, joka helpottaisi liikkuvuutta auttamalla
sekä koulutuslaitoksia että työnantajia arvioimaan hankittuja tietoja.
Lisäksi Eurooppa-neuvosto kehotti neuvostoa ja komissiota tutkimaan työpaikkoja ja oppimismahdollisuuksia koskevan Euroopan laajuisen tietokannan luomista liikkuvuuden helpottamiseksi, työllistyvyyden parantamiseksi ja pätevyyden puutteiden vähentämiseksi.

(17)

Liikkuvuuden kautta uudet kulttuurit ja yhteiskunnat tulevat tutuiksi. Olisikin helpotettava kulttuurista valmistautumista ja perehdyttämistä eri Euroopan maiden elintapoihin ja koulutus- ja työkäytäntöihin sekä onnistunutta paluuta, erityisesti kouluttamalla kohderyhmien yhteyshenkilöitä (esim.
yliopistojen opetus- ja hallintohenkilöstö, ammattikoulujen opettajat ja kouluttajat, koulujen opettajat ja rehtorit, lähettävien ja vastaanottavien järjestöjen henkilöstö) monikulttuurisuuteen, ja
kannustettava koulutuslaitoksia nimittämään henkilöstöä, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen ja
helpottaa niiden antamaa kulttuurien välistä koulutusta.

(18)

Tämä suositus on perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukainen
siltä osin kun yhteisön toiminta on tarpeen liikkuvuuden esteiden poistamista koskevien jäsenvaltioiden toimien täydentämiseksi. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että luonnostaan maiden rajat
ylittävänä ilmiönä liikkuvuus edellyttää yhteisön toimintaa. Tämä suositus on myös mainitussa
artiklassa esitetyn suhteellisuusperiaatteen mukainen, sillä siinä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(19)

Tällä suosituksella on tarkoitus edistää jäsenvaltioiden yhteistyötä liikkuvuuden alalla tukemalla
niiden toimintaa ja pitäen täysin arvossa jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti
vastuuta muun muassa suosituksen sisältämien kehotusten täytäntöönpanon osalta.

(20)

Tämä suositus koskee niitä jäsenvaltioiden kansalaisia, jotka haluavat hankkia kokemusta jossain
toisessa jäsenvaltiossa, kuin siinä, josta he ovat peräisin. Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta
1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi kuitenkin, että ”Euroopan unionin on varmistettava
jäsenvaltioidensa alueella oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu”,
ja että energisemmän integraatiopolitiikan tavoitteena olisi oltava tarjota heille vastaavat oikeudet ja
asettaa vastaavat velvollisuudet kuin unionin kansalaisille. Lisäksi niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka oleskelevat laillisesti jossain jäsenvaltiossa, olisi annettava kyseisessä jäsenvaltiossa
mahdollisimman lähellä unionin kansalaisten nauttimia oikeuksia olevat oikeudet.
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(21)

Yhteisön koulutus- ja nuoriso-ohjelmiin voivat osallistua Eurooppa-sopimuksissa, niiden lisäpöytäkirjoissa ja assosiaationeuvostojen päätöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen osallistuvat Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluvat maat sekä Keskija Itä-Euroopan assosioituneet maat (KIE-maat), samoin kuin Kypros, Malta ja Turkki. Tämän vuoksi
kyseiset maat olisi tehtävä tietoisiksi tästä suosituksesta ja olisi helpotettava näiden maiden kansalaisten liikkuvuutta, kun he jonkin yhteisön ohjelman puitteissa osallistuvat yleissivistävään tai
ammatilliseen koulutukseen tai vapaaehtoistyöhön tai toimivat opettajana tai kouluttajana jossakin
Euroopan unionin maassa.

(22)

Edellä mainitut ohjelmat mukaan lukien yhteisön ohjelmilla on ollut mahdollista kehittää yhteisön
tasolla hyviä toimintatapoja ja tärkeitä välineitä, joilla edistetään opiskelijoiden, koulutuksessa
olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuutta. Olisi suositeltavaa ottaa nämä hyvät
toimintatavat ja välineet mahdollisimman laajasti käyttöön,

I.

1)

SUOSITTELEVAT, että jäsenvaltiot:

Kaikkia niitä henkilöryhmiä koskevat yhteiset toimenpiteet, joita tämä suositus koskee

a) toteuttavat aiheellisina pitämänsä toimenpiteet niiden henkilöiden liikkuvuuden oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi, jotka aloittavat opiskelun, osallistuvat koulutukseen tai vapaaehtoistyöhön taikka opettajille tai kouluttajille järjestettyyn toimintaan erityisesti yhteisön ohjelmien, kuten
Sokrates-, Leonardo da Vinci- ja Nuoriso-ohjelmien puitteissa tai muussa yhteydessä jossain toisessa
jäsenvaltiossa; edistävät yhteistyössä komission kanssa niiden kokemusten ja hyvien toimintatapojen
vaihtoa, jotka liittyvät asianomaisten henkilöiden liikkuvuuteen valtiosta toiseen ja tässä suosituksessa
esitettyihin eri näkökohtiin;
b) toteuttavat aiheellisina pitämänsä toimenpiteet kielellisten ja kulttuuristen esteiden vähentämiseksi,
esimerkiksi:
— kannustavat opiskelemaan vähintään kahta yhteisökieltä ja tekevät etenkin nuoret tietoisiksi unionin
kansalaisuudesta sekä tähdentävät kulttuuristen ja sosiaalisten erojen hyväksymistä;
— kannustavat valmistautumaan liikkuvuuteen ennalta sekä kielellisesti että kulttuurisesti;
c) edistävät erilaisten liikkuvuutta koskevien taloudellisten tukitoimien kehittämistä (esimerkiksi avustukset,
apurahat, tuet ja lainat) erityisesti:
— helpottavat etenkin kansallisten apurahojen ja tukien siirrettävyyttä;
— toteuttavat aiheellisina pitämänsä toimenpiteet apurahojen ja muiden tukien ulkomaille suuntautuvien siirto- ja maksumenettelyjen helpottamiseksi ja yksinkertaistamiseksi;
d) toteuttavat aiheellisina pitämänsä toimenpiteet, joilla edistetään ns. eurooppalaista pätevyysaluetta eli
sitä, että asianomaisille henkilöille annetaan mahdollisuus vedota etenkin sen valtion akateemisissa ja
ammattipiireissä, josta he ovat peräisin, vastaanottavassa valtiossa suorittamiinsa tutkintoihin ja
saamaansa kokemukseen. Tämä voitaisiin tehdä edistämällä tutkintojen ja tutkintotodistusten selkeydestä
vuosina 1992 ja 1996 annettujen päätöslauselmien tavoitteisiin pääsemistä, kannustamalla käyttämään
vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten koulutusjaksojen edistämisestä 21 päivänä joulukuuta 1998 tehdyssä neuvoston päätöksessä 1999/51/EY (1) säädettyä Europasstodistusta ja tutkintojen eurooppalaista lisäosaa sekä laatimalla Lissabonissa 23 ja 24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti eurooppalainen peruspätevyyksien viitekehys ja yhteinen eurooppalainen ansioluettelomalli;
e) tarkastelevat, missä määrin tässä suosituksessa tarkoitetut henkilöt voivat hyödyntää vastaanottavassa
valtiossa samoille henkilöryhmille tarjolla olevia tukijärjestelyjä, kuten alennuksia julkisen liikenteen
maksuista, asumis- ja ateriatukea sekä kirjastoihin ja museoihin pääsyä, lukuun ottamatta sosiaaliturvaetuuksien piiriin kuuluvia tukia. Tässä yhteydessä olisi aloitettava ”liikkuvien henkilöiden kortin” toteuttamista koskeva tarkastelu;
(1) EYVL L 17, 22.1.1999, s. 45.
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f) myötävaikuttavat siihen, että liikkuvuudesta kiinnostuneiden on helppo saada tarvittavat tiedot opiskeluja koulutusmahdollisuuksista, vapaaehtoistyöhön osallistumisesta tai opettajille taikka kouluttajille tarkoitetusta toiminnasta muissa jäsenvaltioissa. Tämä voitaisiin toteuttaa ulottamalla tutkintotodistusten
akateemisen tunnustamisen kansallisten tiedotuskeskusten, Euroopan tiedotuskeskusten verkoston ja
Suora linja Eurooppaan -vastauspalvelun toiminta erityisesti seuraaville osa-alueille:
— parannetaan tiedottamista niistä mahdollisuuksista ja edellytyksistä (erityisesti taloudellisista tuista),
jotka liittyvät valtiosta toiseen liikkumiseen;
— varmistetaan, että kansalaiset ovat tietoisia asetuksen (ETY) N:o 1408/71 mukaisista ja voimassa
olevien vastavuoroisten järjestelyjen mukaisista sosiaaliturvaa ja sairausvakuutusta koskevista oikeuksistaan, kun he asuvat väliaikaisesti toisessa jäsenvaltiossa;
— kannustetaan antamaan kaikkien tasojen hallintoviranomaisille koulutusta ja tiedottamaan heille
säännöllisesti liikkuvuutta koskevasta yhteisön säännöstöstä;
— osallistutaan hajautettujen menettelyjen puitteissa työpaikkoja ja oppimismahdollisuuksia koskevan
tietokannan valmisteluun hyödyntäen perusteellisesti jo olemassa olevia rakenteita ja järjestelmiä
kuten Euroopan työnvälitysverkostoa (EURES);
g) toteuttavat aiheellisina pitämänsä toimenpiteet, jotta tämän suosituksen kohteena olevia henkilöryhmiä
ei siinä jäsenvaltiossa, josta he ovat peräisin, perusteettomasti kohdella eriarvoisesti verrattuna vastaaviin
henkilöryhmiin, jotka eivät hyödynnä maiden rajat ylittävää liikkuvuutta;
h) toteuttavat aiheellisina pitämänsä toimenpiteet, joilla poistetaan liikkuvuuden esteitä niiltä kolmansien
maiden kansalaisilta, jotka jonkin yhteisön ohjelman, kuten Sokrates-, Leonardo da Vinci- tai Nuorisoohjelman puitteissa opiskelevat tai osallistuvat koulutukseen, vapaaehtoistyöhön tai opettajille taikka
kouluttajille tarkoitettuun toimintaan.
2)

Erityisesti opiskelijoita koskevat toimenpiteet

a) helpottavat sitä, että siinä jäsenvaltiossa, josta asianomainen on peräisin, tunnustetaan vastaanottavassa
jäsenvaltiossa suoritettu opintojakso tutkintoa varten. Siksi olisi edistettävä eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) käyttöä, joka järjestelmä perustuu opinto-ohjelmien
selkeyteen ja takaa akateemisten opintosuoritusten tunnustamisen opiskelijan, lähettävän laitoksen ja
vastaanottavan laitoksen etukäteen tekemän sopimuksen ansiosta;
b) toteuttavat lisäksi aiheelliset toimenpiteet, jotta akateemisten tutkintojen tunnustamisesta vastaavat
viranomaiset tekisivät päätöksensä kohtuullisessa ajassa, jotta päätökset perustellaan ja jotta niihin voisi
hakea muutosta hallinnollista menettelyä käyttäen ja/tai oikeusteitse;
c) kannustavat oppilaitoksia käyttämään eurooppalaista lisäosaa tutkintotodistusten hallinnollisena liitteenä.
Lisäosan tarkoituksena on kuvata suoritettuja opintoja niiden tunnustamisen helpottamiseksi;
d) kannustavat oppilaita ja opiskelijoita suorittamaan osan opinnoistaan toisessa jäsenvaltiossa ja helpottavat opiskelijoiden muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa suorittamien opintojaksojen tunnustamista;
e) toteuttavat tai edistävät aiheellisia toimenpiteitä, joiden avulla opiskelijat voivat helpommin esittää
oleskeluluvan saamiseksi tarvittavan todisteen siitä, että he kuuluvat jonkin terveydenhoitojärjestelmän
tai sairasvakuutuksen piiriin;
f) helpottavat liikkuvuutta hyödyntävän opiskelijan sopeutumista vastaanottavan jäsenvaltion koulutusjärjestelmään (esimerkiksi opinto-ohjauksella ja psykopedagogisella tuella) sekä hänen sopeutumistaan
uudelleen sen jäsenvaltion koulutusjärjestelmään, josta he ovat peräisin samalla tavoin kuin Sokratesohjelmassa.
3)

Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa olevia koskevat toimenpiteet:

a) edistävät vastaanottavassa jäsenvaltiossa todistuksella osoitetun ammatillisen koulutuksen huomioon
ottamista siinä jäsenvaltiossa, josta asianomainen on peräisin. Tätä varten olisi kannustettava muun
muassa käyttämään Europass-todistusta;
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b) kannustavat käyttämään selkeämpiä malleja ammatillisen koulutuksen tutkintotodistusten selkeydestä
annetussa vuoden 1996 päätöslauselmassa ja ammatillisten tutkintojen selkeyttä käsittelevän eurooppalaisen foorumin ehdotuksissa tarkoitetuissa ammatillisen koulutuksen tutkintotodistuksissa. Näiden
ehdotusten tarkoituksena on erityisesti:
— liittää viralliseen kansallisiin tutkintotodistuksiin mainittujen todistusten käännös ja/tai eurooppalainen lisäosa;
— nimetä kansallisia tiedotuskeskuksia, joiden tehtävänä on antaa tietoja kansallisista ammattitutkinnoista;
c) toteuttavat yhteisön lainsäädännön mukaisesti ja kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa aiheellisina pitämänsä toimenpiteet, jotta henkilöitä, jotka lähtevät toiseen jäsenvaltioon siellä osallistuakseen hyväksyttyyn ammatilliseen koulutukseen, ei kohdella – heidän liikkuvuutensa vuoksi – asianomaisen sosiaalisen
suojelun osalta eriarvoisesti, suojeluun liittyvät hallinnolliset muodollisuudet mukaan luettuina, esimerkiksi terveydenhoidossa ja muilla asiaan liittyvillä aloilla;
d) toteuttavat aiheellisina pitämänsä hallinnolliset toimenpiteet helpottaakseen todisteen saamista siitä, että
toisessa jäsenvaltiossa ammatilliseen koulutukseen osallistuvalla henkilöllä on käytössään direktiivissä
90/364/ETY tarkoitetut riittävät varat.
4)

Erityisesti vapaaehtoisia koskevat toimenpiteet

a) huolehtivat siitä, että vapaaehtoistoiminnan erityisluonne otetaan huomioon kansallisen lainsäädännön
säännöksissä ja hallinnollisissa määräyksissä;
b) edistävät sitä, että vastaanottavassa jäsenvaltiossa suoritettu vapaaehtoistyö otetaan huomioon siinä
jäsenvaltiossa, josta asianomainen on peräisin, vapaaehtoishankkeisiin osallistumisesta myönnettävän
todistuksen pohjalta, jossa kuvaillaan kyseistä toimintaa, yhteisen eurooppalaisen ansioluettelon mallin
toteuttamista koskevan suunnitelman mukaisesti;
c) toteuttavat yhteisön lainsäädännön mukaisesti ja kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa aiheellisina pitämänsä toimenpiteet, jotta vapaaehtoisia ja heidän perheitään ei heidän liikkuvuutensa vuoksi kohdella
asianomaisen sosiaalisen suojelun osalta eriarvoisesti, esimerkiksi terveydenhoidossa ja perheiden hyvinvointia koskevissa politiikoissa;
d) toteuttavat kansallisen lainsäädännön puitteissa aiheellisina pitämänsä toimenpiteet, jotta hyväksyttyyn
palkattomaan vapaaehtoistyöhön osallistumista ei rinnasteta työhön.
5)

Erityisesti opettajia ja kouluttajia koskevat toimenpiteet

a) ottavat mahdollisimman hyvin huomioon niiden lyhytaikaisesti maasta toiseen siirtyvien opettajien tai
kouluttajien ongelmat, joihin sovelletaan useiden jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä, ja edistämään tähän
liittyvää yhteistyötä;
b) toteuttavat aiheellisina pitämänsä toimenpiteet helpottaakseen opettajien ja kouluttajien siirtymistä
toiseen jäsenvaltioon, esimerkiksi:
— Euroopan laajuisesti liikkuvien opettajien ja kouluttajien sijaisjärjestelyillä;
— huolehtimalla siitä, että heidän sopeutumistaan vastaanottavaan laitokseen helpotetaan luomalla
tarkoitukseen sopivia järjestelyjä;
— tarkastelemalla mahdollisuutta ottaa käyttöön kansallisesti määriteltyjen menettelytapojen mukaisesti
niin kutsuttuja eurooppalaisia koulutusjaksoja, joiden ansiosta voidaan helpommin hyödyntää liikkuvuutta;
c) kannustavat tuomaan eurooppalaisen ulottuvuuden opettajien ja kouluttajien ammatilliseen ympäristöön
erityisesti:
— opettajien ja kouluttajien koulutusohjelmien sisällön kautta;
— edistämällä eri jäsenvaltioissa sijaitsevien opettajien ja kouluttajien koulutuskeskusten välisiä
yhteyksiä muun muassa henkilövaihdon ja toisessa jäsenvaltiossa suoritettavien harjoittelujaksojen
avulla;
d) edistävät Euroopan yhteisössä tapahtuvan liikkuvuuden ottamista huomioon yhtenä opettajien ja kouluttajien uran osatekijänä.
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II. KEHOTTAVAT jäsenvaltioita

— laatimaan ja toimittamaan komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän suosituksen hyväksymisestä ja
sen jälkeen joka toinen vuosi arviointikertomuksen edellä esitettyjen suositusten ja liikkuvuutta
koskevan toimintasuunnitelman perusteella toteuttamistaan toimista.
III. KEHOTTAVAT komissiota

a) perustamaan asiantuntijaryhmän, jossa kaikki jäsenvaltiot ovat edustettuina ja joka muodostuu
näiden suositusten täytäntöönpanon ja liikkuvuutta koskevan toimintasuunnitelman toimenpiteiden
toteuttamisen koordinoinnista kansallisella tasolla vastaavista viranomaisista, millä tehdään mahdolliseksi asiaa koskevien tietojen ja kokemusten vaihto;
b) jatkamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa muiden muassa ammattitutkintojen selkeyttä käsittelevässä eurooppalaisessa foorumissa mahdollistaakseen tässä suosituksessa
esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista koskevien tietojen ja kokemusten vaihdon;
c) toimittamaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle
viimeistään kahden ja puolen vuoden kuluessa tämän suosituksen hyväksymisestä ja sen jälkeen
kahden vuoden välein analyyttisen yhteenvedon II osassa tarkoitetuista jäsenvaltioiden laatimista
kertomuksista ja sisällyttämään tällaiseen yhteenvetoon maininnan toiminta-alueista, joilla yhteisön
toimia voidaan tarvita täydentämään jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä;
d) tutkimaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön koululaisten, opiskelijoiden, ammattikoulutuksessa
olevien ja vapaaehtoisten yhteisön kortti, joka oikeuttaisi sen haltijan erilaisiin alennuksiin liikkuvuuskauden aikana;
e) laatimaan ehdotuksia ammatillisten tutkintojen selkeyden edistämistä koskevan yhteistyön tehostamiseksi, erityisesti siltä osin kuin on kyse yhteisön ohjelmiin osallistuvien kolmansien maiden
mahdollisuudesta osallistua Europass-järjestelmään ja ammatillisen koulutuksen tutkintotodistuksista;
f) tutkimaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa aiheellisia järjestelyjä tietojen vaihtamiseksi mahdollisuuksista saada yleissivistävää tai ammatillista koulutusta, osallistua vapaaehtoistyöhön ja toimia
opettajana tai kouluttajana muissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2001.
Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Puhemies

N. FONTAINE

D. REYNDERS
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LIITE
TÄSSÄ SUOSITUKSESSA TARKOITETUT HENKILÖRYHMÄT
Tämä suositus koskee jäljempänä mainittuja henkilöitä ainoastaan jos he osallistuvat väliaikaiseen oleskeluun perustuvaan
kahden valtion — sen valtion, josta he ovat peräisin, ja vastaanottavan valtion — väliseen vaihtoon, joka päättyy siihen,
että henkilö palaa siihen valtioon, josta hän on peräisin. Kyseiset henkilöt säilyttävät edelleen kunkin jäsenvaltion
lainsäädännössä määritellyn virallisen kotipaikkansa siinä valtiossa, josta hän on peräisin.
I Opiskelijat
Henkilöt, jotka opiskelevat perustamissopimuksen 149 artiklan 2 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetuissa koulutuslaitoksissa.
II Koulutuksessa olevat
Iästä ja ammatillisista edellytyksistä riippumatta henkilöt, jotka osallistuvat ammatilliseen koulutukseen millä tahansa
tasolla, mukaan lukien korkea-asteen koulut.
III Vapaaehtoiset
Henkilöt ja aivan erityisesti nuoret, jotka yhteisön Nuoriso-toimintaohjelman eurooppalaista vapaaehtoistyötä koskevassa osuudessa tai sitä vastaavien kansainvälisten vapaaehtoistyöhankkeiden yhteydessä sitoutuvat tekemään yleishyödyllistä ja palkatonta, yhteisvastuullista käytännön työtä tarkoituksenaan kehittää sosiaalisia ja henkilökohtaisia taitojaan ja kykyjään.
IV Opettajat
Henkilöt, jotka antavat koulutusta perustamissopimuksen 149 artiklan 2 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa
tarkoitetuissa koulutuslaitoksissa.
V Kouluttajat
Henkilöt, jotka antavat koulutusta perustamissopimuksen 150 artiklan 2 kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetuissa koulutuskeskuksissa tai ammatillisissa koulutuskeskuksissa, taikka oppimiskeskuksissa tai yrityksissä.

L 215/37

L 215/38

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

9.8.2001

EU—PUOLA-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 2/2001,
tehty 7 päivänä toukokuuta 2001,
sen ajanjakson pidentämisestä viidellä vuodella, jonka aikana Puolan tasavallan myöntämää valtiontukea arvioitaessa on otettava huomioon, että Puolan tasavalta rinnastetaan Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin alueisiin
(2001/614/EY)
ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Puolan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn
Eurooppa-sopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 4 kohdan a
alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Eurooppa-sopimuksen 63 artiklan 4 kohdan a alakohdassa määrätään, että assosiaationeuvosto päättää Puolan
tasavallan taloudellisen tilanteen huomioon ottaen, onko
ajanjaksoa, jonka aikana Puolan tasavallan myöntämää
valtiontukea arvioitaessa on otettava huomioon, että
Puolan tasavalta rinnastetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa
tarkoitettuihin yhteisön alueisiin, pidennettävä viidellä
vuodella.

(2)

Ostovoimayksiköissä mitattu Puolan tasavallan bruttokansantuote henkeä kohti oli 36 prosenttia yhteisön
keskiarvosta vuonna 1998, joten on aiheellista myöntää
tällainen pidennys,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Pidennetään viidellä vuodella sitä ajanjaksoa, jonka aikana
Puolan tasavallan myöntämää valtiontukea arvioitaessa on otettava huomioon, että Puolan tasavalta rinnastetaan Euroopan

yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin yhteisön alueisiin.
2 artikla
Puolan tasavalta toimittaa komissiolle NUTS II -tason yhdenmukaistetut tiedot bruttokansantuotteesta asukasta kohti
kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.
Puolan tasavallan valtiontukien valvontaviranomaiset ja
Euroopan komissio arvioivat silloin yhdessä alueiden tukikelpoisuutta ja niitä koskevien tukien enimmäisintensiteettejä
laatiakseen aluetukikartan alueellisia valtiontukia koskevien
yhteisön suuntaviivojen (1) pohjalta. Tämän jälkeen yhteinen
ehdotus toimitetaan assosiaatiokomitealle, joka tekee asiasta
päätöksen.
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997.
Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2001.
Assosiaationeuvoston puolesta
Puheenjohtaja
W. BARTOSZEWSKI

(1) EYVL C 74, 10.3.1998, s. 9.
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EU—PUOLA-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 3/2001,
tehty 23 päivänä toukokuuta 2001,
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn
Eurooppa-sopimuksen 63 artiklan 3 kohdan nojalla annettavien, 63 artiklan 1 kohdan iii alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettujen sekä sopimuksen EHTY-tuotteista tehdyn pöytäkirjan n:o 2 8
artiklan 1 kohdan iii alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettujen valtiontukia koskevien määräysten
soveltamista koskevien täytäntöönpanosääntöjen vahvistamisesta
(2001/615/EY)
tehdyn pöytäkirjan n:o 2 8 artiklan 1 kohdan iii
alakohdan sekä 2 ja 4 kohdan kanssa.

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden
sekä Puolan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn
Eurooppa-sopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon Eurooppa-sopimuksen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvista
tuotteista (EHTY-tuotteista) tehdyn pöytäkirjan n:o 2 ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Eurooppa-sopimuksen 63 artiklan 3 kohdassa määrätään, että assosiaationeuvosto vahvistaa päätöksellään
kyseisen artiklan 1 ja 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi
tarvittavat säännöt kolmen vuoden kuluessa sopimuksen
voimaantulosta.
Eurooppa-sopimuksen 63 artiklan 2 kohdan mukaisesti
kyseisen sopimuksen 63 artiklan 1 kohdan iii alakohdassa olevaa ”julkisen tuen” käsitettä on arvioitava
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan
määräysten soveltamisesta johtuvien perusteiden mukaisesti, minkä vuoksi kyseiseen tukeen kuuluu kaikki
valtion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai
toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa
vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, siltä osin kuin se voi vaikuttaa Euroopan
yhteisön ja Puolan tasavallan väliseen kauppaan (valtiontuki).

(5)

Puolan tasavalta vahvistaa tarvittavat säännöt asianmukaisen valvonnan takaamiseksi ja varmistaa tällöin erityisesti, että valvontaviranomainen saa riittävän ajoissa
kaikki tehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemansa tiedot
muilta keskus-, alue- ja paikallishallinnon viranomaisilta.

(6)

Euroopan yhteisöjen komissio auttaa valvontaviranomaista toimittamalla asiakirjoja, järjestämällä koulutusta ja opintomatkoja sekä tarjoamalla muuta asiaan
liittyvää teknistä apua asiaan liittyvien yhteisön ohjelmien osana,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Vahvistetaan tämän päätöksen liitteessä olevat Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisestä
assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen 63 artiklan 3
kohdan nojalla annettavat kyseisen sopimuksen 63 artiklan 1
kohdan iii alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettujen sekä
Eurooppa-sopimuksen EHTY-tuotteista tehdyn pöytäkirjan n:o
2 8 artiklan 1 kohdan iii alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettujen valtiontukia koskevien määräysten täytäntöönpanosäännöt.
2 artikla

(3)

Puolan tasavalta nimeää kansallisen laitoksen tai viranomaisen valtiontukea koskevista asioista vastaavaksi
valvontaviranomaiseksi.

Nämä täytäntöönpanosäännöt tulevat voimaan niiden hyväksymistä seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

(4)

Valvontaviranomainen vastaa Puolan tasavallassa
parhaillaan ja tulevaisuudessa myönnettävien yksittäisten
tukien ja toteutettavien tukiohjelmien arvioinnista ja
antaa lausunnon niiden yhteensopivuudesta Eurooppasopimuksen 63 artiklan 1 kohdan iii alakohdan ja 2
kohdan sekä Eurooppa-sopimuksen EHTY-tuotteista

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2001.
Assosiaationeuvoston puolesta
Puheenjohtaja
W. BARTOSZEWSKI
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Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn
Eurooppa-sopimuksen 63 artiklan 3 kohdan nojalla annettavat kyseisen sopimuksen 63 artiklan 1
kohdan iii alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettujen sekä sopimuksen EHTY-tuotteista tehdyn
pöytäkirjan n:o 2 8 artiklan 1 kohdan iii alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettujen valtiontukia
koskevien määräysten soveltamista koskevat
TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄNNÖT
VALVONTAVIRANOMAISTEN
SUORITTAMA
VALVONTA

VALTIONTUKIEN

1 artikla
Valvontaviranomaisten suorittama valtiontukien valvonta
Euroopan yhteisössä, jäljempänä ’yhteisö’, ja Puolan tasavallassa
voimassa olevien menettelysääntöjen mukaisesti yhteisön ja
Puolan tasavallan vastuussa olevat valvontaviranomaiset
valvovat valtiontukien myöntämistä ja arvioivat sen yhteensopivuutta Eurooppa-sopimuksen määräysten kanssa. Yhteisön
valvontaviranomaisena on Euroopan yhteisöjen komissio,
jäljempänä ’komissio’, ja Puolan tasavallan valvontaviranomaisena kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston pääjohtaja.

liittyvistä säädöksistä, jos niitä ei ole julkaistu, mutta ne on
annettu erityisesti tiedoksi kaikille jäsenvaltioille.
3.
Jos Puolan tasavalta ei vastusta tällaisia muutoksia
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut muutoksista virallisen tiedon, niistä tulee yhteensopivuuden arvioinnin
perusteita tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos Puolan tasavalta vastustaa muutoksia, käydään neuvotteluja näiden sääntöjen 7 ja 8 artiklan mukaisesti ottaen huomioon Eurooppasopimuksen määräykset lainsäädäntöjen lähentämisestä.
4.
Samoja periaatteita sovelletaan, jos valtiontukia koskevaa
yhteisön politiikkaa muutetaan merkittävästi.
3 artikla
Vähämerkityksinen tuki

2 artikla

Tukiohjelmilla tai yksittäisillä tuilla, jotka eivät ole vientitukea
ja joiden arvo on vähämerkityksiseen tukeen yhteisössä sovellettavaa enimmäismäärää (1) alempi, katsotaan olevan ainoastaan vähäinen vaikutus osapuolten väliseen kilpailuun ja kauppaan, ja tästä syystä niihin ei sovelleta näitä sääntöjä. Tätä
artiklaa ei sovelleta Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluviin teollisuudenaloihin,
laivanrakennukseen, liikenteeseen eikä tukeen, jota myönnetään
maatalouteen tai kalastukseen liittyviin menoihin.

Yhteensopivuuden arviointiperusteet

4 artikla

OHJEET TAPAUSTEN KÄSITTELEMISEKSI

1.
Yksittäisten tukien ja tukiohjelmien yhteensopivuutta
Eurooppa-sopimuksen määräysten kanssa arvioidaan näiden
sääntöjen 1 artiklan mukaisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan määräysten soveltamisesta johtuvien
perusteiden mukaisesti, mukaan lukien voimassa oleva ja tuleva
johdettu oikeus, puitteet, suuntaviivat ja muut yhteisössä
voimassa olevat asiaa koskevat hallinnolliset määräykset sekä
Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö
ja kaikki päätökset, jotka assosiaationeuvosto mahdollisesti
tekee 4 artiklan 3 kohdan nojalla.

Poikkeukset
1.
Eurooppa-sopimuksen 63 artiklan 4 kohdan a alakohdan
mukaisesti ja sen soveltamisalan rajoissa Puolan tasavallan
aluetta pidetään samanlaisena alueena kuin Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa
tarkoitettuja yhteisön alueita.
2.
Valvontaviranomaiset arvioivat yhdessä tuen enimmäismäärät ja Puolan tasavallassa kansalliseen alueelliseen tukeen
oikeutettujen alueiden rajat. Ne tekevät yhteisen ehdotuksen
assosiaationeuvostolle, joka päättää asiasta.

Jos tuet ja tukiohjelmat koskevat Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan n:o 2 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, tämän kohdan
ensimmäistä virkettä sovelletaan täysimääräisesti sillä poikkeuksella, että arviointia ei tehdä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 artiklan määräysten soveltamisesta johtuvien
perusteiden mukaisesti, vaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön
perustamissopimuksen valtiontukia koskevien määräysten
soveltamisesta johtuvien perusteiden mukaisesti.

3.
Valvontaviranomaiset voivat tarvittaessa ja Puolan tasavallan pyynnöstä arvioida yhdessä ongelmia, joita yhteisön
säännöstön soveltaminen aiheuttaa valtiontukien alalla Puolan
tasavallassa tämän markkinatalouteen siirtymisen aikana.
Tällaisten ongelmien arviointi ei voi koskea maatalous-,
kalastus- tai hiili- ja teräsalaa eikä herkkiä aloja (autot, synteettiset kuidut ja laivanrakennus), joita varten on olemassa
yhteisön erityisjärjestelmät. Valvontaviranomaiset esittävät
tarvittaessa yhteisen ehdotuksen assosiaationeuvostolle, joka
voi tehdä asiasta päätöksen.

2.
Puolan tasavallan valvontaviranomaiselle ilmoitetaan 1
kohdassa tarkoitettujen yhteensopivuutta koskevien yhteisön
perusteiden vahvistamiseen, kumoamiseen tai muuttamiseen

(1) Nykyisin vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä on yhteisössä enimmillään yritystä kohden komission tiedonannon (EYVL C 68,
6.3.1996, s. 9) mukaisesti 100 000 euroa kolmen vuoden aikana.
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NEUVOTTELUMENETTELYT JA ONGELMIEN RATKAISEMINEN

5 artikla

L 215/41

3.
Tämän artiklan mukaisesti neuvotteluihin osallistuvat
valvontaviranomaiset pyrkivät löytämään molemminpuolisesti
hyväksyttävän ratkaisun kolmen kuukauden kuluessa ottaen
huomioon asiaan liittyvät kummankin osapuolen tärkeät edut,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta valvontaviranomaisten
oikeuksia ja velvollisuuksia.

Tuen tarkastelu
1.
Asianomainen valvontaviranomainen voi antaa tukiohjelmat tai yksittäiset tuet kilpailupolitiikkaa ja valtiontukia käsittelevän alakomitean tarkasteltavaksi, jos kyseisen tuen määrä
on enemmän kuin kolme miljoonaa euroa ja riippumatta siitä,
sovelletaanko niihin yhteisön kehysmääräyksiä tai suuntaviivoja. Alakomitea voi antaa kertomuksen assosiaationeuvostolle,
joka voi tehdä asianmukaisia päätöksiä tai antaa suosituksia
tukiohjelman tai yksittäisen tuen yhteensopivuudesta
Eurooppa-sopimuksen ja näiden sääntöjen kanssa.
2.
Näillä päätöksillä tai suosituksilla pyritään ensi sijassa
välttämään turvautuminen kaupan suojatoimenpiteisiin
kyseessä olevan tuen seurauksena.
3.
Assosiaatiokomitea voi päättää tässä artiklassa tarkoitetun
tarkastelumahdollisuuden laajentamisesta.

6 artikla

8 artikla
Ongelmien ratkaiseminen
1.
Jos 7 artiklan mukaiset neuvottelut eivät johda molemminpuolisesti hyväksyttävään ratkaisuun, näkökantoja vaihdetaan jommankumman osapuolen pyynnöstä Eurooppa-sopimuksen mukaisesti perustetussa kilpailupolitiikkaa ja valtiontukia käsittelevässä alakomiteassa kolmen kuukauden kuluessa
pyynnön esittämisestä.
2.
Jos tämä näkökantojen vaihto ei johda molemmin puolin
hyväksyttävään tulokseen tai kun 1 kohdassa tarkoitettu määräaika on kulunut umpeen, asia voidaan saattaa assosiaatiokomitean käsiteltäväksi, ja tämä voi antaa tarkoituksenmukaisia
suosituksia näiden tapausten ratkaisemiseksi.
3.
Näillä menettelyillä ei rajoiteta Eurooppa-sopimuksen 63
artiklan 6 kohdan ja Eurooppa-sopimuksen EHTY-tuotteista
tehdyn pöytäkirjan n:o 2 8 artiklan 6 kohdan mukaisia toimia.
Kauppaa koskevia välineitä olisi kuitenkin käytettävä vasta
viimeisenä keinona.

Tietojen pyytäminen
Jos osapuolen valvontaviranomainen toteaa, että tukiohjelma
tai yksittäinen tuki näyttää vaikuttavan kyseisen osapuolen
tärkeisiin etuihin, se voi pyytää asiasta tietoja siitä vastuussa
olevalta viranomaiselta. Molemmat valvontaviranomaiset
pyrkivät kaikissa tapauksissa ilmoittamaan toisilleen merkittävistä muutoksista, joilla voi olla toiselle käytännön merkitystä.

7 artikla
Neuvottelut ja toisen osapuolen näkökantojen huomioon
ottaminen
1.
Jos komissio tai Puolan tasavallan valvontaviranomainen
katsoo, että toisen valvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvalla alueella tapahtuva valtiontuen myöntäminen vaikuttaa
merkittävästi asianomaisen osapuolen tärkeisiin etuihin, se voi
pyytää, että asiasta neuvotellaan toisen osapuolen viranomaisen
kanssa, ja pyytää sen jälkeen, että toisen osapuolen
valvontaviranomainen aloittaa asianmukaiset menettelyt asian
korjaamiseksi. Tämä ei rajoita asianomaisten osapuolten asiaa
koskevan lainsäädännön mukaisia toimia, eikä se rajoita sen
viranomaisen, jonka puoleen on käännytty, täyttä vapautta
päättää lopullisesti asiasta Eurooppa-sopimuksen mukaisesti.
2.
Se valvontaviranomainen, jonka puoleen on käännytty,
ottaa täysimääräisesti ja myötämielisesti huomioon pyynnön
esittäneen viranomaisen esittämät näkökannat ja tosiasioihin
perustuvan aineiston, ja erityisesti se ottaa huomioon pyynnön
esittäneen osapuolen tärkeisiin etuihin kohdistuvat väitetyt
vahingolliset vaikutukset.

9 artikla
Tietojen salassapito ja luottamuksellisuus
1.
Eurooppa-sopimuksen 63 artiklan 7 kohdan mukaisesti
kummankaan valvontaviranomaisen ei tarvitse toimittaa tietoja
toiselle, jos näiden tietojen luovuttaminen pyynnön esittäneelle
viranomaiselle on kielletty tiedot hallussaan pitävään viranomaiseen sovellettavalla lailla.
2.
Kumpikin valvontaviranomainen säilyttää toisen viranomaisen sille luottamuksellisesti toimittamien tietojen luottamuksellisuuden.

AVOIMUUS

10 artikla
Selvitys tuista
1.
Avoimuuden varmistamiseksi ja sen parantamiseksi jatkuvasti komissio avustaa asiaa koskevien yhteisön ohjelmien
yhteydessä Puolan tasavaltaa yhteisössä noudatettavien periaatteiden mukaisesti tehtävän selvityksen laatimisessa Puolan
tukiohjelmista ja yksittäisistä tuista sekä sen ajan tasalla pitämisessä.
2.
Komissio toimittaa Puolan tasavallalle säännöllisesti
tietoja asiakirjoista, jotka se laatii samaa tarkoitusta varten
yhteisön jäsenvaltioiden osalta.
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11 artikla
Keskinäinen tietojen vaihto

Osapuolet varmistavat avoimuuden valtiontukien osalta tuottamalla asianmukaisia julkaisuja sekä vaihtamalla tietoja valtiontukia koskevasta politiikasta säännöllisesti ja vastavuoroisesti.
MUUT MÄÄRÄYKSET

12 artikla
Hallinnollinen avunanto (kielet)
Komissio ja Puolan tasavallan valvontaviranomainen huolehtivat keskinäisen avunannon käytännön järjestelyistä tai muista mahdollisista asianmukaisista ratkaisuista erityisesti käännösten osalta.

9.8.2001

9.8.2001
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KOMISSIO
KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 5 päivänä kesäkuuta 2001,
tiettyjen yhteisön vertailulaboratorioiden toimintaan eläinten terveyden ja elävien eläinten alalla
vuonna 2001 myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1544)
(Ainoastaan tanskan-, saksan-, ranskan-, espanjan-, ruotsin-, ja englanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2001/616/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä (7),
direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
päätöksellä 95/1/EY, Euratom, EHTY (8),

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26
päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/
424/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/12/EY (2), ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

— neuvoston direktiivi 93/53/ETY, annettu 24 päivänä
kesäkuuta 1993, yhteisön vähimmäistoimenpiteistä
tiettyjen kalatautien torjumiseksi (9),
— neuvoston direktiivi 95/70/EY, annettu 22 päivänä
joulukuuta 1995, yhteisön vähimmäistoimista
simpukoiden tiettyjen sairauksien torjumiseksi (10),

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Yhteisön taloudellista tukea olisi myönnettävä yhteisön
nimeämille vertailulaboratorioille seuraavissa direktiiveissä ja päätöksissä vahvistettujen tehtävien suorittamiseen ja velvoitteiden täyttämiseen:
— neuvoston direktiivi 80/217/ETY, annettu 22
päivänä tammikuuta 1980, yhteisön toimenpiteistä
klassisen sikaruton torjumiseksi (3), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 93/
384/ETY (4),

— neuvoston direktiivi 2000/75/EY, annettu 20
päivänä marraskuuta 2000, lampaan bluetonguetaudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteitä koskevista
erityissäännöksistä (12),

— neuvoston direktiivi 92/40/ETY, annettu 19 päivänä
toukokuuta 1992, yhteisön toimenpiteistä avianinfluenssan torjumiseksi (5), direktiivi sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna Itävallan, Ruotsin ja
Suomen liittymisasiakirjalla,

— neuvoston päätös 2000/258/EY, tehty 20 päivänä
maaliskuuta 2000, raivotaudin vastaisten rokotteiden
tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien
standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden
vahvistamisesta vastaavan erityislaitoksen nimeämisestä (13),

— neuvoston direktiivi 92/66/ETY, annettu 14 päivänä
heinäkuuta
1992,
yhteisön
toimenpiteistä
Newcastlen taudin torjumiseksi (6), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan,
Ruotsin ja Suomen liittymisasiakirjalla,
— neuvoston direktiivi 92/119/ETY, annettu 17
päivänä joulukuuta 1992, yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

— neuvoston direktiivi 92/35/ETY, annettu 29 päivänä
huhtikuuta 1992, afrikkalaisen hevosruton valvontasäännöistä ja torjuntatoimenpiteistä (11), direktiivi
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan,
Ruotsin ja Suomen liittymisasiakirjalla,

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

224, 18.8.1990, s. 19.
3, 6.1.2001, s. 27.
47, 21.2.1980, s. 11.
166, 8.7.1993, s. 34.
167, 22.6.1992, s. 1.
260, 5.9.1992, s. 1.

— neuvoston päätös 96/463/EY, tehty 23 päivänä
heinäkuuta 1996, puhdasrotuisten jalostusnautojen
testausmenetelmien ja tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa yhteistyöosapuolena toimivan vertailuaseman nimeämisestä (14).
(7) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 69.
(8) EYVL L 1, 1.1.1995, s. 1.
(9) EYVL L 175, 19.7.1993, s. 23.
(10) EYVL L 332, 30.12.1995, s. 33.
(11) EYVL L 260, 5.9.1992, s. 1.
(12) EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74.
(13) EYVL L 95, 15.4.2000, s. 40.
(14) EYVL L 192, 2.8.1996, s. 19.
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Yhteisön rahoitusosuus myönnetään sillä ehdolla, että
suunnitellut toimet toteutetaan tehokkaasti ja että viranomaiset antavat kaikki tarvittavat tiedot säädetyissä
määräajoissa.

(3)

Talousarvioon liittyvistä syistä yhteisön tukea olisi
myönnettävä yhden vuoden ajaksi.

(4)

Yhteisön sääntöjen mukaisesti toteutettavat eläinlääkintäalaa ja kasvien terveyttä koskevat toimenpiteet rahoitetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 (1) 3
artiklan 2 kohdan nojalla Euroopan maatalouden
ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta. Varainhoidon
valvontaan liittyvistä syistä sovelletaan asetuksen (EY)
N:o 1258/1999 8 ja 9 artiklaa.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

9.8.2001
4 artikla

1.
Yhteisö myöntää Yhdistyneelle kuningaskunnalle taloudellista tukea niihin direktiivin 92/119/ETY liitteessä III
tarkoitettuihin tehtäviin ja velvoitteisiin, jotka Yhdistyneessä
kuningaskunnassa sijaitsevan Pirbright Laboratoryn on suoritettava sian vesikulaaritaudin osalta.
2.
Yhteisön taloudellinen tuki on enintään 95 000 euroa 1
päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä
ajanjaksona.

5 artikla
1.
Yhteisö myöntää Tanskalle taloudellista tukea niihin
direktiivin 93/53/ETY liitteessä C tarkoitettuihin tehtäviin ja
velvoitteisiin, jotka Århusissa, Tanskassa, sijaitsevan Statens
Veterinære Serumlaboratoriumin on suoritettava kalatautien
osalta.
2.
Yhteisön taloudellinen tuki on enintään 125 000 euroa 1
päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä
ajanjaksona.

1 artikla
1.
Yhteisö myöntää Saksalle taloudellista tukea niihin direktiivin 80/217/ETY liitteessä VI tarkoitettuihin tehtäviin ja
velvoitteisiin, jotka Hannoverissa, Saksassa, sijaitsevan Institut
für Virologie der Tierärztlichen Hochschulen on suoritettava
klassisen sikaruton osalta.
2.
Yhteisön taloudellinen tuki on enintään 46 000 euroa 1
päivän lokakuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä
ajanjaksona.

6 artikla
1.
Yhteisö myöntää Ranskalle taloudellista tukea niihin
direktiivin 95/79/EY liitteessä B tarkoitettuihin tehtäviin ja
velvoitteisiin, jotka La Trembladessa, Ranskassa, sijaitsevan
IFREMERin on suoritettava simpukoiden tiettyjen sairauksien
osalta.
2.
Yhteisön taloudellinen tuki on enintään 90 000 euroa 1
päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä
ajanjaksona.

2 artikla
1.
Yhteisö myöntää Yhdistyneelle kuningaskunnalle taloudellista tukea niihin direktiivin 92/40/ETY liitteessä V tarkoitettuihin tehtäviin ja velvoitteisiin, jotka Addlestonessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sijaitsevan Central Veterinary Laboratoryn on suoritettava lintuinfluenssan (avian influenza) osalta.
2.
Yhteisön taloudellinen tuki on enintään 75 000 euroa 1
päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä
ajanjaksona.

7 artikla
1.
Yhteisö myöntää Espanjalle taloudellista tukea niihin
direktiivin 92/35/ETY liitteessä I tarkoitettuihin tehtäviin ja
velvoitteisiin, jotka Algetessa, Espanjassa, sijaitsevan Laboratorio de sanidad y producción animalin on suoritettava afrikkalaisen hevosruton osalta.
2.
Yhteisön taloudellinen tuki on enintään 40 000 euroa 1
päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä
ajanjaksona.

3 artikla
1.
Yhteisö myöntää Yhdistyneelle kuningaskunnalle taloudellista tukea niihin direktiivin 92/66/ETY liitteessä V tarkoitettuihin tehtäviin ja velvoitteisiin, jotka Addlestonessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sijaitsevan Central Veterinary Laboratoryn on suoritettava Newcastlen taudin osalta.
2.
Yhteisön taloudellinen tuki on enintään 55 000 euroa 1
päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä
ajanjaksona.
(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

8 artikla
1.
Yhteisö myöntää Yhdistyneelle kuningaskunnalle taloudellista tukea niihin direktiivin 2000/75/EY liitteessä II
tarkoitettuihin tehtäviin ja velvoitteisiin, jotka Yhdistyneessä
kuningaskunnassa sijaitsevan Pirbright Laboratoryn on suoritettava bluetongue-taudin osalta.
2.
Yhteisön taloudellinen tuki on enintään 115 000 euroa 1
päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä
ajanjaksona.
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9 artikla
1.
Yhteisö myöntää Ranskalle taloudellista tukea niihin
neuvoston päätöksen 2000/258/EY liitteessä II tarkoitettuihin
tehtäviin ja velvoitteisiin, jotka Nancyssä, Ranskassa, sijaitsevan
AFSSA:n on suoritettava raivotaudin serologian osalta.
2.
Yhteisön taloudellinen tuki on enintään 130 000 euroa 1
päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä ajanjaksona.

10 artikla
1.
Yhteisö myöntää Ruotsille taloudellista tukea niihin
päätöksen 96/463/EY liitteessä II tarkoitettuihin tehtäviin ja
velvoitteisiin, jotka Uppsalassa, Ruotsissa, sijaitsevan Interbull
Centren on suoritettava puhdasrotuisten jalostusnautojen
testausmenetelmien ja tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisen
osalta.
2.
Yhteisön taloudellinen tuki on enintään 60 000 euroa 1
päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2001 välisenä
ajanjaksona.

L 215/45
11 artikla

Yhteisön taloudellinen tuki maksetaan seuraavasti:
a) 70 prosenttia maksetaan ennakkona jäsenvaltioiden pyynnöstä;
b) loppuosa maksetaan jäsenvaltion esitettyä todistusasiakirjat
ja teknisen kertomuksen. Kyseiset asiakirjat on esitettävä
kolmen kuukauden kuluessa tukijakson päättymisestä;
c) tuki maksetaan edellyttäen, että suunnitellut toimet toteutetaan tehokkaasti ja että viranomaiset toimittavat kaikki
tarvittavat tiedot säädetyssä määräajassa.
12 artikla
Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle, Saksan
liittotasavallalle, Ranskan tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ruotsin kuningaskunnalle sekä Iso-Britannian ja PohjoisIrlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.
Tehty Brysselissä 5 päivänä kesäkuuta 2001.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 20 päivänä heinäkuuta 2001,
vuoden 2000 rahoitusosuudesta suu- ja sorkkataudin hävittämiseksi Kreikassa
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2224)
(Ainoastaan kreikankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2001/617/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26
päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston päätöksen 90/
424/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
neuvoston päätöksellä (EY) N:o 2001/12/EY (2), ja erityisesti sen
11 artiklan 2 ja 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Kreikassa havaittiin suu- ja sorkkatautitapauksia vuonna
2000. Taudin puhkeaminen uhkaa vakavasti yhteisön
karjakantaa. Taudin leviämisen estämiseksi ja sen hävittämiseksi yhteisö voi osallistua jäsenvaltiolle aiheutuneiden tukikelpoisten menojen rahoitukseen.
Heti kun suu- ja sorkkataudin esiintyminen vahvistettiin
virallisesti, Kreikan viranomaiset ilmoittivat, että ne ovat
toteuttaneet päätöksen 90/424/ETY 3 artiklan 2
kohdassa luetellut toimenpiteet, ja ne panivat viipymättä
täytäntöön direktiivin 85/511/ETY (3) asianomaiset säännökset.

1 artikla
Kreikka voi saada yhteisön rahoitustukea vuonna 2000
havaitun suu- ja sorkkataudin hävittämiseksi toteuttamistaan
toimenpiteistä
aiheutuneisiin
tukikelpoisiin
menoihin
päätöksen 90/424/ETY 3 artiklan 2 kohdan ja 11 artiklan
säännösten mukaisesti.

2 artikla
1.
Yhteisön rahoitustuki maksetaan seuraavien seikkojen
perusteella:
a) Kreikan toimittamat todistusasiakirjat, joissa todetaan, että
omistajille on korvattu ripeästi ja asianmukaisesti seuraavista toimista aiheutuneet kustannukset:
— eläinten teurastaminen ja/tai hävittäminen sekä soveltuvin osin niistä saadun maidon hävittäminen,
— tilojen ja varusteiden puhdistaminen ja desinfiointi, ja

(3)

(4)

(5)

(6)

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

Asetuksen (EY) N:o 1258/1999 (4) 3 artiklan 2 kohdan
mukaan Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston
(EMOTR) tukiosasto rahoittaa yhteisön säännösten
mukaisesti toteutetut eläinlääkinnälliset ja kasvien
terveyteen liittyvät toimenpiteet. Varainhoidon valvontaan sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1258/1999 8 ja 9
artiklan säännöksiä.
Yhteisö myöntää rahoitusta, jos suunnitellut toimet
toteutetaan tehokkaasti ja jos viranomaiset toimittavat
kaikki tarvittavat tiedot säädetyissä määräajoissa.
Päätöksen 90/424/ETY 3 artiklan 2 kohdassa käytettyä
ilmaisua ”riittävän korvauksen maksaminen karjankasvattajille” olisi tarkennettava.
Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

224, 18.8.1990, s. 19.
3, 6.1.2001, s. 27.
315, 26.11.1985, s. 11.
160, 26.6.1999, s. 103.

— saastuneen rehun ja tarvittaessa saastuneiden varusteiden
hävittäminen;
b) 3 artiklassa tarkoitettujen komission tarkastusten tulokset.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin on sisällyttävä epidemiologinen kertomus kaikista tiloista, joilla eläimiä
on teurastettu ja hävitetty, sekä rahoituskertomus.
Rahoituskertomuksessa on otettava huomioon kullakin tilalla
suu- ja sorkkataudin vuoksi hävitettyjen tai teurastettujen ja
hävitettyjen eläinten luokat. Nämä kertomukset on tehtävä
sähköisinä komission pyytämässä muodossa.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona toteutettuja
toimenpiteitä koskevat todistusasiakirjat on toimitettava
viimeistään 15 päivänä heinäkuuta 2001.
4.
Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla ”riittävä korvaus”
sitä, että eläimistä maksetaan korvaus sen arvon mukaan, joka
niillä oli välittömästi ennen tartunnan saamista.

9.8.2001

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 215/47

3 artikla
Komissio voi yhteistyössä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa tarkastaa paikalla edellä mainittujen toimenpiteiden soveltamisen ja asiaankuuluvat menot.
Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tehtyjen tarkastusten tuloksista.
4 artikla
Tämä päätös on osoitettu Kreikan tasavallalle.
Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 23 päivänä heinäkuuta 2001,
Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa, tähän tautiin liittyvien
tietojen antamista koskevista vaatimuksista ja päätösten 93/24/ETY ja 93/244/ETY kumoamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2236)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/618/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(7)

Selkeyden vuoksi päätökset 93/24/ETY ja 93/244/ETY
on kumottava ja on hyväksyttävä yksi päätös Aujeszkyn
tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen
kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista
koskevista vaatimuksista.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista
yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä
kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna ja ajantasaistettuna
direktiivillä 2000/20/EY (2), ja erityisesti sen 8 artiklan, 9
artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission päätöksessä 93/24/ETY (3) vahvistetaan
Aujeszkyn tautia koskevat lisätakeet taudista vapaisiin
jäsenvaltioihin tai taudista vapaille alueille tarkoitettujen
sikojen osalta.

(2)

Komission päätöksessä 93/244/ETY (4) vahvistetaan
Aujeszkyn tautia koskevat lisätakeet tiettyihin yhteisön
alueen osiin, joissa on olemassa tämän taudin hyväksytyt
hävittämisohjelmat, tarkoitettujen sikojen osalta.

(3)

Kansainvälinen eläintautijärjestö (OIE) on vuoden 1994
GATT-sopimuksen soveltamiseksi terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdyssä sopimuksessa nimetty kansainvälinen järjestö, joka on vastuussa kansainvälisistä eläinten
terveyttä koskevista säännöistä eläinten ja eläintuotteiden
kaupassa. Nämä säännöt on julkaistu kansainvälisessä
eläinten terveyttä koskevassa säännöstössä.

(4)

Kansainvälisen eläinten terveyttä koskevan säännöstön
Aujeszkyn tautia koskevaa lukua on viime aikoina
muutettu suuresti.

(5)

On aiheellista muuttaa yhteisön sisäisessä sikojen
kaupassa vaadittavia lisätakeita Aujeszkyn taudin osalta,
jotta ne ovat johdonmukaisia tätä tautia koskevien
kansainvälisten sääntöjen kanssa ja jotta tautia voidaan
valvoa paremmin yhteisössä.

(6)

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

On vahvistettava jäsenvaltioiden toimittamia Aujeszkyn
tautiin liittyviä tietoja koskevat vaatimukset direktiivin
64/432/ETY 8 artiklan mukaisesti.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

121, 29.7.1964, s. 1977/64.
L 163, 4.7.2000, s. 35.
L 16, 25.1.1993, s. 18.
L 111, 5.5.1993, s. 21.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muista jäsenvaltioista tai niiden alueilta lähtöisin olevien
sellaisten siitos- tai tuotantosikojen lähettäminen, jotka on
tarkoitettu sellaisiin Aujeszkyn taudista vapaisiin jäsenvaltioihin
tai taudista vapaille alueille ja jotka luetellaan liitteessä I, on
sallittua seuraavin edellytyksin:
a) Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa
jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin;
b) alkuperämaassa tai -alueella on oltava käytössä toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa oleva Aujeszkyn taudin
valvonta- ja hävittämissuunnitelma, joka täyttää direktiivin
64/432/ETY 9 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.
Sikojen kuljetusta ja siirtoja koskevien asianmukaisten
toimenpiteiden on oltava tämän suunnitelman mukaisesti
käytössä taudin leviämisen estämiseksi tiloille, joilla on
erilainen terveydellinen asema;
c) sikojen alkuperätilojen osalta:
— kyseisellä tilalla ei saa olla esiintynyt mitään Aujeszkyn
taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä
viimeisten 12 kuukauden aikana,
— viiden kilometrin säteellä sikojen alkuperätilasta sijaitsevilla tiloilla ei saa olla esiintynyt mitään Aujeszkyn
taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä
viimeisten 12 kuukauden aikana; tätä säännöstä ei sovelleta jos jälkimmäisillä tiloilla sovelletaan säännöllisesti
toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa taudin
valvonta- ja hävittämistoimenpiteitä b alakohdassa
tarkoitetun hävittämisohjelman mukaisesti ja jos näiden
toimenpiteiden avulla taudin leviäminen on voitu tehokkaasti estää kyseiselle tilalle,

9.8.2001

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 215/49

— Aujeszkyn tautia vastaan ei ole rokotettu vähintään
viimeisten 12 kuukauden aikana,

2 artikla

— sioille on tehty ainakin kahdesti vähintään neljän
kuukauden välein serologinen tutkimus Aujeszkyn
taudin ADV-gE- tai ADV-g-B tai ADV-gD-vasta-aineiden
tai kokoviruksen varalta. Tämän tutkimuksen perusteella
Aujeszkyn tautia ei ole esiintynyt ja rokotetuilla sioilla ei
esiinny gE-vasta-aineita,

Sellaisten teurassikojen lähettäminen, jotka on tarkoitettu liitteessä I lueteltuihin Aujeszkyn taudista vapaisiin jäsenvaltioihin
tai vapaille alueille ja jotka tulevat jäsenvaltioista tai alueilta,
joita ei ole lueteltu kyseisessä liitteessä, on sallittua seuraavin
edellytyksin:

— tiloille ei ole edellisten 12 kuukauden aikana tuotu
sikoja tiloilta, joiden terveydellinen asema Aujeszkyn
taudin osalta on huonompi, ellei niille ole tehty
Aujeszkyn taudin varalta kokeita, joiden tulos on ollut
negatiivinen;

a) Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa
jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin;

d) siirrettäviä sikoja
— ei ole rokotettu,
— on pidetty eristyksissä toimivaltaisten viranomaisten
hyväksymissä tiloissa 30 päivää ennen siirtoa siten, että
Aujeszkyn taudin leviämisen riski näihin sikoihin on
estetty,
— ne ovat olleet alkuperätilalla tai terveydelliseltä asemaltaan vastaavalla tilalla syntymästään lähtien ja ne ovat
olleet alkuperätilalla vähintään:
i) 30 päivää, kun kyseessä on tuotantosiat,
ii) 90 päivää, kun kyseessä on siitossiat,
— niille on tehty ADV-gB- tai ADV-gD-vasta-aineiden tai
Aujeszkyn taudin kokoviruksen varalta vähintään kaksi
serologista koetta, joiden tulos oli negatiivinen, vähintään 30 päivän välein. Jos siat ovat alle neljän
kuukauden ikäisiä, voidaan käyttää myös serologista
koetta ADV-gE-vasta-aineiden varalta. Näytteenotto
viimeistä koetta varten on tehty vähintään 15 päivää
ennen lähettämistä. Sikojen lukumäärä, joille on tehty
koe eristysyksikössä, on riittävä seuraavien toteamiseksi:
i) kahden prosentin seropositiivisuus 95 prosentin
varmuudella, eristysyksikössä, kun kyseessä on
tuotantosiat,
ii) 0,1 prosentin seropositiivisuus 95 prosentin varmuudella eristysyksikössä, kun kyseessä on siitossiat,
Kahdesta kokeesta ensimmäinen ei kuitenkaan ole
tarpeen, jos:
i) b alakohdassa tarkoitetun ohjelman puitteissa alkuperätilalla on tehty serologinen tutkimus 45—170
päivää ennen lähetystä ja sillä on osoitettu, ettei
Aujeszkyn taudin vasta-aineita ole ja että rokotetut
siat ovat olleet vapaita gE-vasta-aineista,
ii) siirrettävät siat ovat olleet alkuperätilalla syntymästään saakka,
iii) yhtään sikaa ei ole siirretty alkuperätilalle sillä aikaa,
kun siirrettäviä sikoja on pidetty eristyksissä.

b) sikojen alkuperäjäsenvaltiossa tai alkuperätilalla on käytössä
Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelma, joka
täyttää 1 artiklan b alakohdassa säädetyt vaatimukset;
c) kaikki kyseiset siat on kuljetettava suoraan määräpaikkana
olevaan teurastamoon ja joko:
— ne tulevat tilalta, joka täyttää 1 artiklan c alakohdassa
säädetyt vaatimukset, tai
— ne on rokotettu Aujeszkyn tautia vastaan vähintään 15
päivää ennen niiden lähettämistä ja ne ovat lähtöisin
alkuperätilalta, jossa:
i) b alakohdassa tarkoitetun suunnitelman puitteissa on
toteutettu Aujeszkyn taudin seuranta- ja hävittämistoimenpiteitä säännöllisesti toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa viimeisten 12 kuukauden
aikana,
ii) ne olivat vähintään 30 päivää ennen lähettämistä ja
josta ei löydetty kliinisiä tai patologisia merkkejä
kyseisestä taudista, kun 7 artiklassa tarkoitettu
terveystodistus täytettiin, tai
— niitä ei ole rokotettu ja ne ovat lähtöisin tilalta, jossa:
i) b alakohdassa tarkoitetun ohjelman puitteissa
Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämistoimenpiteitä on sovellettu säännöllisesti toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa viimeisten 12 kuukauden
aikana eikä viimeisten kuuden kuukauden aikana ole
todettu Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai
serologisia merkkejä,
ii) toimivaltainen viranomainen on kieltänyt rokotukset
Aujeszkyn tautia vastaan ja rokotettujen sikojen
tuomisen tilalle siitä lähtien kun tila on ollut
saamassa Aujeszkyn taudin osalta parhaan terveydellisen aseman b alakohdassa tarkoitetun suunnitelman mukaisesti,
iii) ne ovat olleet vähintään 90 päivää ennen lähettämistä.

3 artikla
Sellaisten siitossikojen, jotka on tarkoitettu liitteessä II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille, joissa on käytössä
Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämisohjelma, on joko:
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a) oltava lähtöisin liitteessä I luetelluista jäsenvaltioista tai
luetelluilta alueilta; tai
b) oltava lähtöisin:
— liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai luetelluilta
alueilta, ja
— tilalta, joka täyttää 1 artiklan c alakohdassa säädetyt
vaatimukset; tai
c) täytettävä seuraavat edellytykset:
— Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa
jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin,
— alkuperäjäsenvaltiossa tai -alueella on käytössä
Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelma,
joka täyttää 1 artiklan b alakohdassa säädetyt vaatimukset,
— kyseisten sikojen alkuperätilalla ei ole esiintynyt mitään
Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia
merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana,
— siat on pidetty eristyksissä toimivaltaisten viranomaisten
hyväksymissä tiloissa 30 päivää ennen siirtoa siten, että
riski taudin leviämisestä näihin sikoihin on estetty,
— sioille on oltava tehty negatiivisin tuloksin serologinen
koe gE-vasta-aineen toteamiseksi. Näytteenotto viimeistä
koetta varten on tehty enintään 15 päivää ennen lähettämistä. Testattujen sikojen lukumäärän on oltava riittävä
2 prosentin seropositiivisuuden havaitsemiseksi 95
prosentin varmuudella näistä sioista,
— siat ovat olleet alkuperätilalla tai terveydelliseltä asemaltaan vastaavalla tilalla syntymästään lähtien, ja ne ovat
olleet alkuperätilalla vähintään 90 päivää.

4 artikla
Sellaisten tuotantosikojen, jotka on tarkoitettu liitteessä II
lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille, joissa on
käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämisohjelma, on
joko:
a) oltava lähtöisin liitteessä I luetelluista jäsenvaltioista tai
luetelluilta alueilta; tai
b) oltava lähtöisin:
— liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai luetelluilta
alueilta, ja
— tilalta, joka täyttää 1 artiklan c alakohdassa säädetyt
vaatimukset; tai
c) täytettävä seuraavat edellytykset:
— Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa
jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin,
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— alkuperäjäsenvaltiossa tai -alueella on käytössä
Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelma,
joka täyttää 1 artiklan b alakohdassa säädetyt vaatimukset,
— kyseisten sikojen alkuperätilalla ei ole esiintynyt mitään
Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia
merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana,
— serologinen tutkimus Aujeszkyn taudin varalta, joka
osoittaa, että sioilla ei esiinny tautia ja rokotetuilla sioilla
ei esiinnyt gE-vasta-aineita, on tehty alkuperätilalla 45—
170 päivää ennen lähettämistä;
— siat ovat joko olleet alkuperätilalla syntymästään lähtien
tai ne ovat olleet tällaisilla tiloilla vähintään 30 päivää
sen jälkeen kun ne on tuotu sinne terveydelliseltä
asemaltaan vastaavalta tilalta, jossa on tehty edellä
neljännessä luetelmakohdassa tarkoitettua serologista
tutkimusta vastaava koe.

5 artikla
Tämän päätöksen mukaisesti sioille Aujeszkyn taudin valvomiseksi tai toteamiseksi tehtävien serologisten kokeiden on oltava
liitteessä III säädettyjen vaatimusten mukaisia.

6 artikla
Rajoittamatta direktiivin 64/432/ETY 10 artiklan 3 kohdan
soveltamista kaikkien jäsenvaltioiden on vähintään vuosittain
toimitettava liitteessä IV säädettyjen yhdenmukaisten vaatimusten mukaisesti tiedot Aujeszkyn taudin esiintyvyydestä.
Näihin tietoihin on sisällytettävä yksityiskohtaiset tiedot liitteessä II luetelluissa jäsenvaltioissa käytössä olevista valvonta- ja
hävittämisohjelmista sekä muissa jäsenvaltioissa tai alueilla,
joita ei luetella kyseisessä liitteessä mutta joissa tällainen
ohjelma on, käytössä olevista valvonta- ja hävittämisohjelmista.

7 artikla
1.
Rajoittamatta yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen
terveystodistuksia koskevien säännösten soveltamista, ennen
direktiivissä 64/432/ETY vaaditun terveystodistuksen C jakson
täyttämistä virkaeläineläinlääkärin on varmistettava liitteessä I
tai II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille tarkoitettujen siansukuisten eläinten osalta seuraavat seikat:
a) tilan ja alkuperäjäsenvaltion tai -alueen, josta kyseiset sijat
ovat peräisin, terveydellinen asema Aujeszkyn taudin osalta;
b) jos siat eivät ole peräisin taudista vapaasta jäsenvaltiosta tai
vapaalta alueelta, tilan, määräjäsenvaltion tai -alueiden
terveydellinen asema Aujeszkyn taudin osalta;
c) kyseisten sikojen vaatimustenmukaisuus tämän päätöksen
säännösten osalta.
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2.
Liitteessä I tai II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille
alueille tarkoitettujen siansukuisten eläinten osalta 1 kohdassa
tarkoitetun terveystodistuksen C jakson 4 kohta on täytettävä
ja täydennettävä seuraavasti:
a) ensimmäiseen luetelmakohdassa ilmaisu ”tauti” on korvattava ilmaisulla ”Aujeszkyn tauti”;
b) toisessa luetelmakohdassa on viitattava tähän päätökseen.
Samalla rivillä on viitattava sulkumerkkien sisällä tämän
päätökseen siihen artiklaan, joka koskee kyseessä olevia
sikoja.

L 215/51
9 artikla

Kumotaan päätökset 93/24/ETY ja 93/244/ETY 10 artiklassa
säädetystä päivästä.
10 artikla
Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2002.
11 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

8 artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuljetettaessa liitteessä I
tai II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille tarkoitettuja sikoja ne eivät joudu kuljetuksen tai kauttakuljetuksen
aikana kosketuksiin sellaisten sikojen kanssa, joiden terveydellinen asema Aujeszkyn taudin osalta on erilainen tai tuntematon.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2001
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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LIITE I
Aujeszkyn taudista vapaat jäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa rokottaminen on kiellettyä
Tanska:

kaikki alueet

Yhdistynyt kuningaskunta:

kaikki alueet Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa

Ranska:

seuraavat departementit: Aisne, Allier, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, BasRhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze,
Côte d'Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers,
Gironde, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Haute-Pyrénées, Haut-Rhin, HauteSaône, Indre, Indre-et-Loire, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-cher, Loiret,
Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
Nièvre, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Puy-de-Dôme, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie,
Seine-Maritime, Somme, Vaucluse, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Vendée,
Vienne, Vosges ja Yonne

Suomi:

kaikki alueet

Saksa:

seuraavat osavaltiot: Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz ja Baden-Württemberg

Itävalta:

kaikki alueet

Ruotsi:

kaikki alueet

Luxemburg:

koko maa.

LIITE II
Jäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa on käytössä hyväksyttyjä Aujeszkyn taudin valvontaohjelmia
Saksa: kaikki alueet Thüringenin, Sachsenin, Brandenburgin, Mecklenburg-Vorpommernin, Sachsen-Anhaltin, RheinlandPfalzin ja Baden-Württembergin osavaltioita lukuun ottamatta.
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LIITE III
Aujeszkyn taudin serologisten kokeiden standardit — Entsyymi-immunologinen menetelmä (ELISA) Aujeszkyn
taudin virusvasta-aineiden (kokovirus), B-glykoproteiinin (ADV-gB), D-glykoproteiinin (ADV-gD) tai E-glykoproteiinin (ADV-gE) toteamiseksi
1. Jäljempänä 2 kohdan d alakohdassa luetellut laitokset arvioivat ELISA ADV-gE-kokeet ja -pakkaukset 2 kohdan a, b ja c
alakohdan vaatimusten mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ainoastaan
kyseiset vaatimukset täyttävät ELISA ADV-gE-koepakkaukset rekisteröidään. Jäljempänä 2 kohdan a ja b alakohdassa
säädetyt tutkimukset on tehtävä ennen kokeen hyväksymistä; hyväksymisen jälkeen on kullekin erälle tehtävä vähintään 2 kohdan c alakohdassa säädetty tutkimus.
2. Kokeen standardointi, herkkyys ja spesifisyys
a) Testin herkkyyden on oltava sellainen, että seuraavista yhteisön vertailuseerumeista saadaan positiivinen tulos:
— yhteisön vertailuseerumi ADV1, laimennussuhde 1:8,
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE A,
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE B,
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE C,
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE D,
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE E,
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE F.
b) Testillä on oltava riittävän spesifisyys siten, että seuraavista yhteisön vertailuseerumeista saadaan negatiivinen tulos:
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE G,
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE H,
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE J,
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE K,
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE L,
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE M,
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE N,
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE O,
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE P,
— yhteisön vertailuseerumi ADV-gE Q.
c) Erien valvonnassa on suhteessa 1:8 laimennetun yhteisön vertailuseerumin ADV1 annettava positiivinen tulos ja b
alakohdassa lueteltujen yhteisön vertailuseerumeiden ADV-gE G—ADV-gE Q negatiivinen tulos.
ADV-gB- ja ADV-gD-koepakkausten erien valvonnassa on suhteessa 1:2 laimennetun yhteisön vertailuseerumin
ADV1 annettava positiivinen tulos ja b alakohdassa tarkoitetun yhteisön vertailuseerumin Q negatiivinen tulos.
d) Lisäksi seuraavassa luettelossa mainitut laitokset vastaavat ELISA-menetelmän laadun valvonnasta kussakin jäsenvaltiossa ja erityisesti yhteisön vertailuseerumien mukaisten kansallisten vertailuseerumien tuottamisesta ja standardoinnista.
— Belgia — Centre de Recherches vétérinaires et agrochimiques, 1180 Bruxelles,
— Tanska — Statens veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave,
— Saksa — Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, 16868 Wusterhausen,
— Kreikka — Veterinary Institute of Infectious and parasitic diseases, 15310 Ag. Paraskevi,
— Espanja — Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Madrid,
— Ranska — École nationale vétérinaire, Alfort, 94704 Maisons-Alfort,
— Irlanti — Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15,
— Italia — Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia,
— Luxemburg — Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l'État, L-1020 Luxemburg,
— Alankomaat — Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO), 8200 AB Lelystad,
— Itävalta — Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, 2340 Mödling,
— Portugali — Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1500 Lisboa,
— Suomi — Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, 00581 Helsinki,
— Ruotsi — Statens veterinärmedicinska anstalt, 75189 Uppsala,
— Yhdistynyt kuningaskunta — Veterinary Laboratory Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB.
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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 25 päivänä heinäkuuta 2001,
päätösten 92/160/ETY, 92/260/ETY ja 93/197/ETY muuttamisesta eräistä Perun osista tapahtuvan
rekisteröityjen hevosten tuonnin osalta
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2314)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/619/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Komission Perussa tekemän eläinlääkinnällisen tarkastuskäynnin jälkeen näyttää siltä, että eläinlääkintäyksiköt
valvovat eläinten terveystilannetta tyydyttävällä tavalla ja
että erityisesti hevoseläinten siirtoja maan tietyistä osista
muualle maahan valvontaan hyvin.

(6)

Perun eläinlääkintäviranomaiset ovat kirjallisesti sitoutuneet vahvistamaan vuorokauden kuluessa telefaksilla,
sähkeellä tai teleksillä komissiolle ja jäsenvaltioille
neuvoston direktiivin 90/426/ETY liitteessä A mainittavan ja maassa ilmoitusvelvollisuuden alaisen tarttuvan
taudin esiintymisen hevoseläimissä ja kohtuullisen ajan
kuluessa mahdolliset muutokset hevoseläinten rokotustai tuontikäytännöissä.

(7)

Venezuelalaista hevoseläinten enkefalomyeliittia ei ole
esiintynyt maassa yli kahteen vuoteen, mutta tautitapauksia on kuitenkin havaittu naapurimaissa.

(8)

Perua ei voida pitää vapaana vesicular stomatitis
-taudista, jota esiintyy karjassa monissa osissa maata ja
hevosissa Pohjois-Andien laaksoissa.

(9)

Äskettäin päätökseen saatettu räkä- ja astumatautia
koskeva tutkimus osoitti, että näitä tauteja ei esiinny
Perussa eikä hevoseläinten virusarteriittia ole havaittu
siellä useisiin vuosiin.

(10)

Tiettyjen naapurimaiden terveystilanteen vuoksi Perussa
on otettu käyttöön aluejako, jolla rajoitetaan hevoseläinten siirtoja maan pohjoisosista muualle maahan, ja
lisäksi eläinlääkintäalan keskusviranomaiset valvovat
hevoseläinten siirtoja Liman alueelta.

(11)

Näin ollen vaikuttaa aiheelliselta muuttaa päätös 92/
160/ETY, jotta voidaan sallia rekisteröityjen hevosten
tuonti yhteisöön Liman alueelta.

(12)

Eläinten terveysvaatimukset ja rekisteröityjen hevosten
jäsenvaltioihin suuntautuvassa väliaikaisessa maahanpääsyssä ja tuonnissa käytettävät eläinlääkärintodistukset on
mukautettava kyseessä olevan kolmannen maan eläinten
terveystilanteeseen ja tämän vuoksi päätökset 92/
260/ETY ja 93/197/ETY on muutettava vastaavasti.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista
elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista
tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun
neuvoston direktiivin 90/426/ETY (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2001/298/EY (2), ja
erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan, 15 artiklan, 16 artiklan
sekä 19 artiklan i ja ii luetelmakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Peru mainitaan luettelosta kolmansista maista, joista
jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen ja tuoreen
lihan tuonnin tehdyn neuvoston päätöksen 79/
542/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
päätöksellä 2001/117/EY (4), liitteessä olevassa 2 osassa,
joka on rekisteröityjä hevosia koskeva erityissarake.
Tiettyjen kolmansien maiden aluejaosta hevoseläinten
tuontia varten tehdyllä komission päätöksellä 92/
160/ETY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
päätöksellä 2001/611/EY (6), Peruun sovelletaan aluejakoa, jotta voitasiin rajoitta rekisteröityjen hevosten
jälleentuontia ainoastaan Liman pääkaupunkialueeseen
tapahtuneen tilapäisen viennin jälkeen.
Komission päätöksessä 93/195/ETY (7), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/611/EY,
vahvistetaan eläinten terveysvaatimukset ja eläinlääkärintodistukset rekisteröityjen hevosten jälleentuonnissa
Peruun suuntautuneen tilapäisen viennin jälkeen.
Komission päätöksissä 92/260/ETY (8) ja 93/197/ETY (9),
sellaisina kuin ne on viimeksi muutettuina päätöksellä
2001/611/EY, vahvistetaan eläinten terveysvaatimukset
ja eläinlääkärintodistukset rekisteröityjen hevosten väliaikaisessa maahanpääsyssä ja tuonnissa.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L
L
L
L

224, 18.8.1990, s. 42.
102, 12.4.2001, s. 63.
146, 14.6.1979, s. 15.
43, 14.2.2001, s. 38.
71, 18.3.1992, s. 27.
214, 8.8.2001, s. 49.
86, 6.4.1993, s. 1.
130, 15.5.1992, s. 67.
86, 6.4.1993, s. 16.
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(13)

Selkeyden vuoksi ISO-maakoodia olisi käytettävä
muutettaessa luetteloita kolmansista maista.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Korvataan päätöksen 92/160/ETY liitteen kohdassa ilmaisu
”Peru (1)” ilmaisulla ”Peru” ja ilmaisu ”Liman pääkaupunkialue”
ilmaisulla ”Liman alue”.
2 artikla
Muutetaan päätös 92/260/ETY seuraavasti:
1) Korvataan kolmansien maiden luettelo liitteessä I olevassa D
ryhmässä seuraavasti:
”Argentiina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia
(BO), Brasilia (1) (BR), Chile (CL), Kuuba (CU), Jamaika (JM),
Meksiko (1) (MX), Peru (1) (PE), Paraguay (PY), Uruguay
(UY).”
2) Korvataan terveystodistuksen otsake liitteessä II olevassa D
ryhmässä seuraavasti:
”TERVEYSTODISTUS

rekisteröityjen hevosten tilapäiseen maahanpääsyyn
yhteisön alueelle alle yhdeksänkymmenen päivän ajaksi
Argentiinasta, Barbadoksesta, Bermudalta, Boliviasta, Brasiliasta (1), Chilestä, Kuubasta, Jamaikalta, Meksikosta (1),
Perusta (1), Paraguaysta, Uruguaysta”.

9.8.2001
3 artikla

Muutetaan päätös 93/197/ETY seuraavasti:
1) Korvataan kolmansien maiden luettelo liitteessä I olevassa D
ryhmässä seuraavasti:
”Argentiina (AR), Barbados (2) (BB), Bermuda (2) (BM),
Bolivia (2) (BO), Brasilia (1) (BR), Chile (CL), Kuuba (2) (CU),
Jamaika (2) (JM), Meksiko (1) (MX), Peru (1) (2) (PE), Paraguay
(PY), Uruguay (UY)”.
2) Korvataan terveystodistuksen otsake liitteessä II olevassa D
ryhmässä seuraavasti:
”TERVEYSTODISTUS

rekisteröityjen hevosten tuonnissa yhteisön alueelle Barbadoksesta, Bermudalta, Boliviasta, Kuubasta, Jamaikalta ja
Perusta (1) sekä rekisteröityjen hevoseläinten ja jalostukseen
ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa
yhteisön alueelle Argentiinasta, Brasiliasta (1), Chilestä,
Meksikosta (1), Paraguaysta ja Uruguaysta”.
4 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2001.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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OIKAISUJA
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1116/2001, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001, toimenpiteistä tiettyjen
aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen
annetun asetuksen (ETY) N:o 3677/90 muuttamisesta
(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 153, 8. kesäkuuta 2001)
Kumotaan tämän asetuksenteksti ja korvataan se seuraavalla tekstillä:
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”NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1116/2001,
annettu 5 päivänä kesäkuuta 2001,
toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten
aineiden laittomaan valmistukseen annetun asetuksen (ETY) N:o 3677/90 muuttamisesta
Sen vuoksi asetus (ETY) N:o 3677/90 olisi muutettava,

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(5)

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

Muutetaan asetus (ETY) N:o 3677/90 seuraavasti:
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (ETY) N:o 3677/90 (1) on vahvistettu sen
estämiseksi toteutettavat toimenpiteet, että tietyt aineet
kulkeutuvat huumausaineiden tai psykotrooppisten
aineiden laittomaan valmistukseen.

(2)

Sassafrasöljyyn sovellettavia toimenpiteitä tulkitaan
nykyisin yhteisössä eri tavoin, sillä tietyissä jäsenvaltioissa kyseinen öljy katsotaan safrolia sisältäväksi seokseksi ja näin ollen sitä valvotaan, kun taas toisissa jäsenvaltioissa sassafrasöljyä pidetään luonnontuotteena eikä
sitä valvota. Luonnontuotteita koskevan viittauksen sisällyttäminen luokitellun aineen määritelmään poistaa
tämän tulkintaeron, ja tällöin valvonta voidaan ulottaa
koskemaan myös sassafrasöljyä. Määritelmän on koskettava ainoastaan sellaisia luonnontuotteita, joista voidaan
helposti uuttaa luokiteltuja aineita.

(3)

(4)

Yhteistyömenettelyn perustaminen sisältyy huumausaineiden torjuntaa koskevaan Euroopan unionin toimintasuunnitelmaan, jonka Santa Maria da Feirassa 19 ja 20
päivänä kesäkuuta 2000 kokoontunut Eurooppaneuvosto hyväksyi. Jäsenvaltioiden viranomaisten ja
kemianteollisuuden yhteistyön tukemiseksi erityisesti
sellaisten aineiden osalta, jotka eivät kuulu huumausaineiden esiasteita koskevan sääntelyn alaan, mutta joita
silti voidaan käyttää synteettisten huumausaineiden laittomaan valmistukseen, komissiolle olisi annettava tehtäväksi laatia suuntaviivat tämän teollisuuden avustamiseksi.

Asetuksen (ETY) N:o 3677/90 täytäntöönpanemiseksi
tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston
päätöksen 1999/468/EY (2) mukaisesti.

(1) EYVL L 357, 20.12.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 3769/92 (EYVL L 383,
29.12.1992, s. 17).
2
( ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

1) Korvataan 1 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:
’a) ’luokitellulla aineella’ kaikkia liitteessä mainittuja aineita,
mukaan lukien näitä aineita sisältävät seokset ja luonnontuotteet. Tähän eivät sisälly luokiteltuja aineita sisältävät lääkkeet, seokset, luonnontuotteet tai muut valmisteet, joiden koostumus on sellainen, ettei näitä aineita
ole helppo käyttää tai uuttaa yksinkertaisilla tai taloudellisesti kannattavilla keinoilla;’
2) Lisätään artikla seuraavasti:
’3 a artikla
Suuntaviivat
1.
Jäsenvaltioiden viranomaisten ja kemianteollisuuden
yhteistyön helpottamiseksi erityisesti huumausaineiden ja
psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa yleisesti käytettyjen luokittelemattomien aineiden osalta
komissio laatii ja ajantasaistaa 10 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen suuntaviivat,
joiden tarkoituksena on avustaa kemianteollisuutta.
2.

Suuntaviivoissa on erityisesti:

a) tietoja keinoista tunnistaa ja ilmoittaa epäilyksenalaisista
liiketoimista;
b) säännöllisesti päivitettävä luettelo huumausaineiden ja
psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa
yleisesti käyttävistä luokittelemattomista aineista, jotta
teollisuudenala voi vapaaehtoisesti tarkkailla kyseisten
aineiden kauppaa;
c) muita mahdollisesti hyödyllisiksi katsottavia tietoja.
3.
Jäsenvaltiot huolehtivat suuntaviivojen ja 2 kohdan b
alakohdassa tarkoitetun luettelon säännöllisestä levityksestä
toimivaltaisten viranomaisten tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla suuntaviivojen tarkoituksen mukaisesti.’
3) Lisätään artikla seuraavasti:
’9 a artikla
Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä, jotka koskevat jäljempänä lueteltuja asioita,
päätetään 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen:
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a) määritetään 3 luokkaan kuuluvien luokiteltujen aineiden
määriä ja yksilöidään 3 luokkaan kuuluvia luokiteltuja
aineita sisältävät seokset 2 a artiklan 2 kohdan toista
alakohtaa sovellettaessa;
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4) Korvataan 10 artikla seuraavasti:
’10 artikla
1.

Komissiota avustaa komitea.

b) yksilöidään maat ja aineet 5 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa;

2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen
1999/486/EY (*) 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

c) hyväksytään vientilupiin liittyvät vaatimukset 5 a artiklan
1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa, jos asianomaisen
kolmannen maan kanssa ei ole tehty sopimusta;

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3.

d) hyväksytään 4 artiklassa tarkoitettu vientiluvan lomakkeen malli sekä kyseisen lomakkeen käyttöä ja 5 ja 5 a
artiklassa tarkoitetun yksittäisiä yleisiä maastavientilupia
koskevan järjestelmän toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt;
e) muutetaan tämän asetuksen liitettä siinä tapauksessa, että
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen liitteessä
olevia taulukoita muutetaan.’

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

(*) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.’
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen
virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Luxemburgissa 5 päivänä kesäkuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
L. ENGQVIST”

