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(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA
19 päivältä marraskuuta 2001,
Ruandasta
(2001/799/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja
erityisesti sen 15 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

2 artikla

Neuvosto määritteli yhteisellä kannalla 2000/558/
YUTP (1) Ruandaa koskevat Euroopan unionin tavoitteet
ja painopisteet.

(2)

Neuvosto nimitti yhteisellä toiminnalla 96/250/YUTP (2)
erikoislähettilään Afrikan suurten järvien alueelle.

(3)

Ottaen huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren
valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja
sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (3) 8
artikla, jossa määrätään poliittisen vuoropuhelun käynnistämisestä Euroopan unionin ja sopimuksen kaikkien
allekirjoittajavaltioiden välillä sopimuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi erityisesti rauhan ja turvallisuuden sekä
vakaan ja demokraattisen poliittisen toimintaympäristön
edistämisen osalta.

(4)

konfliktien osapuolia, myötävaikuttamaan etenkin ulkopolitiikkansa avulla alueellisen vakauden saavuttamiseen.

Ruandassa vuoden 2000 syyskuun jälkeen tapahtunut
kehitys huomioon ottaen yhteinen kanta 2000/558/
YUTP olisi saatettava ajan tasalle,

ON MÄÄRITELLYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla
Euroopan unionin tavoitteina ja painopisteinä suhteissa Ruandaan on edistää, jouduttaa ja tukea prosessia, johon kuuluu
— kansanmurhasta toipuminen ja kansallisen sovinnon edistäminen;
— jälleenrakentaminen ja kehitys;
— ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelu ja edistäminen;
— demokratiaan siirtyminen.
Siltä osin kuin alueellinen epävakaus voi osaltaan vaarantaa
näiden tavoitteiden saavuttamisen, Euroopan unioni kannustaa
Ruandan hallitusta, kuten kaikkia muitakin alueella esiintyvien
(1) EYVL L 236, 20.9.2000, s. 1.
(2) EYVL L 87, 4.4.1996, s. 1, yhteinen kanta sellaisena kuin se on
viimeksi jatkettuna yhteisellä toiminnalla 2000/347/YUTP (EYVL L
122, 24.5.2000, s. 6).
3
( ) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

Euroopan unioni vahvistaa, että edistyminen 1 artiklassa tarkoitetuilla aloilla on ensisijaisesti Ruandan hallituksen vastuulla.
Ruandan hallituksen ponnistelujen tukemiseksi ja edistämiseksi
Euroopan unioni käy sen kanssa rakentavaa ja kriittistä poliittista vuoropuhelua muun muassa Afrikan suurten järvien
alueelle nimetyn erikoislähettiläänsä välityksellä jäljempänä
esitettyjen säännösten pohjalta.

3 artikla
Ruandan hallituksen harjoittaman alueellisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta Euroopan unioni
a) kehottaa välittömästi Ruandan hallitusta noudattamaan
sitoumuksia, jotka se on tehnyt muun muassa Lusakassa
(heinäkuussa 1999), Kampalassa (huhtikuussa 2000) ja
Hararessa (joulukuussa 2000) Kongon demokraattisen tasavallan kriisin rauhanomaiseksi ja nopeaksi ratkaisemiseksi
neuvotteluteitse, ja noudattamaan turvallisuusneuvoston
asiaa koskevia päätöslauselmia, jotka liittyvät Kongon
demokraattisen tasavallan ulkomaalaisten joukkojen vetäytymiseen, erityisesti päätöslauselmia 1304 (2000), 1342
(2001) ja 1355 (2001).
b) pitää tärkeänä sitä, että Kongon demokraattisessa tasavallassa olevat ruandalaiset joukot, samoin kuin muut sotaa
käyvät osapuolet, noudattavat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sekä ihmisoikeuksien suojelemisen mukaisia
velvoitteitaan.
c) kehottaa Ruandan hallitusta edistämään vuoropuhelua ja
rauhanomaisten ratkaisujen etsimistä Kongon ja Burundin
kriiseissä osallisena olevien naapurivaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten kanssa.
d) pyytää Ruandan viranomaisia kuten kaikkia muitakin konfliktin osapuolia ottamaan asianmukaisella tavalla huomioon
Yhdistyneiden Kansakuntien ne Kongon demokraattisen
tasavallan luonnonvarojen laitonta hyödyntämistä koskevat
suositukset ja toimenpiteet, joista YK mahdollisesti päättää.

L 303/2

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

4 artikla

Ruandan sisäisen tilanteen osalta Euroopan unionin toiminta
perustuu seuraaviin periaatteisiin:

a) Sovinnon ja vallan jakamisen osalta Euroopan unioni
edistää ja tukee sovinnon aikaansaamista kaikkien Ruandassa ja maan ulkopuolella olevien ruandalaisten kesken
kaikkien väkivaltaa ja kansanmurhaa vastustavien ryhmien
välisen vuoropuhelun avulla. Se muistuttaa, että tässä vuoropuhelussa olisi suuntauduttava parempaan vallanjakoon,
maan demokratisointiin, kansalliseen jälleenrakentamiseen
ja vähemmistöjen suojelemiseen. Tietoisena hallituksen
omasta vastuusta tällä alalla Euroopan unioni korostaa pitävänsä tärkeänä, että sovinnon ja kansallisen yhtenäisyyden
komitea toimii itsenäisesti ja siinä on riittävän monipuolinen edustus. Tässä yhteydessä Euroopan unioni pitää
tärkeänä, että tällä komitealla on selkeästi määritelty toimintaohjelma, jota se mahdollisesti voisi tukea;

b) demokratisoitumiskehityksen osalta Euroopan unioni
— korostaa, että on tärkeää kunnioittaa Ruandan peruslaissa säädettyä poliittista tasapainoa. Euroopan unioni
kannustaa voimakkaasti Ruandan hallitusta sekä perustuslaki- ja oikeudellisten asioiden komiteaa laatimaan
uuden perustuslain, jonka tarkoituksena on luoda
maahan uudet institutionaaliset puitteet ja varmistaa
ruandalaisten kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien tehokas suojeleminen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden säilyttäminen sekä perusvapauksien ja -oikeuksien turvaaminen,
— panee tyytyväisenä merkille, että on perustettu kansallinen vaalilautakunta, joka järjesti kunnallisvaalit maaliskuussa 2001,
— korostaa pitävänsä lautakunnan riippumattomuutta
tärkeänä vaalimenettelyjen uskottavuudelle ja kehottaa
viranomaisia toimillaan takaamaan vaalilautakunnan
riippumattomuuden,
— velvoittaa Ruandan hallituksen luomaan vaalijärjestelmän, jonka avulla järjestetään vapaat ja rehelliset
vaalit, taataan kaikille ruandalaisille ja kaikille yhteiskunnan aloille (poliittiset puolueet mukaan lukien)
oikeus mielipiteen ilmaisuun, sananvapaus ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen julkiseen keskusteluun
sekä koko vaaliprosessin ja vaalilainsäädännön avoimuus,
— kannustaa Ruandan hallitusta tarkentamaan demokratisoitumisaikatauluaan ja valmistelemaan aktiivisesti niitä
eri vaaleja, jotka on määrä järjestää ennen siirtymäkauden päättymistä vuonna 2003,
— kannustaa Ruandan hallitusta jatkamaan vaaleilla valittujen paikallisviranomaisten toimivallan, valtuuksien ja
resurssien vahvistamista, jotta varmistettaisiin paikallisen
väestön osallistuminen politiikkaan ja kehitykseen, ja on
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valmis tukemaan näitä prosesseja sopivilla toimenpiteillä
ja jatkamaan hallituksen toukokuussa 2000 aloittaman
hallinnon hajauttamisen tukemista;

c) oikeusjärjestelmän ja ns. ”Gacaca”-oikeuden (perinteisiin
tuomioistuimiin perustuva osallistuva oikeus) soveltamisen
osalta Euroopan unioni
— tunnustaa, että Gacaca-tuomioistuimet voivat olla rakentavassa asemassa vuoden 1994 kansanmurhan
seurausten selvittämisessä, muun muassa siinä, että
kansanmurhaan osallisiksi epäiltyjen ja vielä pidätettynä
olevien tuomitsemista nopeutetaan,
— korostaa, että Gacaca-järjestelmä olisi pantava täytäntöön mahdollisimman nopeasti ja siten, että kaikkien
osapuolten perusoikeudet otetaan huomioon,
— kannustaa tätä varten Ruandan hallitusta ja ylintä
tuomioistuinta valvomaan, että Gacaca-oikeuden soveltaminen tapahtuu kansainvälisten ihmisoikeusnormien
mukaisesti,
— kannustaa myös Gacaca-tuomioistuimia yleisesti tekemään armeliaisuudesta toimintansa perusperiaatteen ja
turvaamaan lain takaamat oikeudet sekä syytetyille,
etenkin puolustuksen ja muutoksenhaun osalta, että
asianomistajille,
— kannustaa myös Ruandan hallitusta varmistamaan, että
kaikki Gacaca-oikeuden moitteetonta soveltamista
koskevat toimenpiteet toteutetaan varsinkin kyseisessä
tuomioistuimessa käytävien oikeudenkäyntien osalta,
— jatkaa Ruandan hallituksen muiden kumppaneiden
kanssa ja koordinoidulla tavalla Gacaca-järjestelmän
tukemista siten, että se pannan täytäntöön edellä määriteltyjen periaatteiden mukaisesti,
— kannustaa Ruandan viranomaisia jatkamaan väestön ja
erityisesti kansanmurhasta eloonjääneiden tietoisuuden
lisäämistä näiden periaatteiden hyväksymisen tarpeellisuudesta, jotta samanaikaisesti voitaisiin käsitellä rankaisematta jääneiden tekojen ongelmaa ja ratkaista pragmaattisella tavalla huonoissa vankilaoloissa oikeudenkäyntiä odottavien vankien suuren määrän aiheuttama
huolestuttava ongelma,
— velvoittaa Ruandan hallituksen jatkamaan ponnistelujaan
vankien (erityisesti heikossa asemassa olevien ryhmien,
joita ovat vanhukset, vammaiset ja sairaat, tällä hetkellä
tai vangitsemishetkellä alaikäiset) määrän vähentämiseksi
ja tiedottamiskampanjaansa, etenkin toteuttamalla
nopeammin vuonna 1998 julkistamansa päätöksen
niiden vankien vapauttamisesta, joiden syyttämiseen ei
ole perusteita tai perusteet eivät ole riittävät,
— panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille järjestetyt
Gacaca-esitutkinnat, joiden perusteella vapautettiin
joukko vankeja, joiden syyttämiseen ei ollut perusteita,
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— tukee Arushassa toimivan kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä ja etenkin lisää ponnistelujaan, jotta kaikki
valtiot luovuttaisivat kyseiselle tuomioistuimelle kaikki
sen kansanmurhasta ja muista vakavista kansainvälisen
humanitaarisen oikeuden loukkauksista syytteeseen asettamat henkilöt. Euroopan unioni pyrkii edelleen parantamaan tuomioistuimen hallinnollista tehokkuutta,
— kannustaa Ruandan hallitusta täyttämään täysimääräisesti kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevasta
kansainvälisestä yleissopimuksesta johtuvat velvoitteensa
ja noudattamaan muita kuolemanrangaistusta koskevia
kansainvälisiä sitoumuksia sekä kannustaa voimakkaasti
hallitusta harkitsemaan kuolemanrangaistuksen poistamista;
d) kylien asutuspolitiikan osalta Euroopan unioni
— kannustaa Ruandan hallitusta jatkamaan tästä asiasta
aloittamaansa kriittistä pohdintaa,
— panee mielenkiinnolla merkille, että Ruandan hallitus
käsittelee tätä asiaa vastedes köyhyyden vähentämistä
koskevan strategisen ohjelmansa yhteydessä;
e) ihmisoikeuksien osalta Euroopan unioni
— panee pettyneenä merkille, ettei Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunnan erityisedustajan valtuutusta ole jatkettu,
— kannustaa kuitenkin Ruandan hallitusta jatkamaan
yhteistyötään Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun kanssa,
— velvoittaa Ruandan hallituksen edistämään ja suojelemaan konkreettisesti kaikkien ruandalaisten ihmisoikeuksia muun muassa takaamalla kansallisen ihmisoikeuskomission riippumattoman ja tehokkaan toiminnan
ja helpottamalla Ruandassa toimivien ihmisoikeusjärjestöjen toimintaa,
— kannustaa kansallista ihmisoikeuskomissiota jatkamaan
yhteistyötään asiaan kuuluvien valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa, tehostamaan toimintaansa ja
nopeuttamaan sen toimintaohjelmansa täytäntöönpanoa, johon myös Euroopan unioni osallistuu;
f) taloudellisen kehityksen ja yhteistyön osalta Euroopan
unioni korostaa, että köyhyyden vähentämistä koskevan
strategisen ohjelman toteuttaminen ja Ruandan hallituksen
ponnistelujen jatkaminen rauhan ja turvallisuuden palauttamiseksi alueella, erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa, sekä sovinnon ja demokratian lujittaminen liittyvät
läheisesti toisiinsa.
Euroopan unioni toteaa, että ruandalaisia joukkoja on edelleen Kongon demokraattisessa tasavallassa, mitä ruandalaiset
perustelevat turvallisuusnäkökohdilla, ja kiirehtii Ruandan
hallitusta tekemään eleitä joilla edistettäisiin Kongon
demokraattisen tasavallan konfliktin rauhanomaista ratkaisemista Lusakan ja Kampalan sopimusten mukaisesti sekä
turvallisuusneuvoston asiaan liittyvien päätöslauselmien,
erityisesti päätöslauselman 1304 mukaisesti, ja vaikutettaisiin Euroopan unionin ja Ruandan välisten yhteistyösuhteiden laatuun. Asianmukaisten viranomaisten toteuttama
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yksityiskohtainen tarkastelu voi kuitenkin vielä vaikuttaa
asiaan;
g) kansanmurhasta eloonjääneiden, kotiutettujen sotilaiden ja
kaikkien muiden kotiseudultaan siirtymään joutuneiden
henkilöiden Ruandan yhteiskuntaan uudelleen sopeuttamisen osalta Euroopan unioni kannustaa ja tukee niitä
Ruandan hallituksen ponnisteluja, joilla pyritään helpottamaan tätä prosessia, muun muassa tekemällä yhteistyötä
asianomaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa. Erityisesti
Euroopan unioni on valmis tukemaan Ruandan armeijan
liikekannallepanon lopettamista ja suunnitelmaa aseistettujen ryhmien (entinen FAR ja Interahamwe) riisumiseksi
aseista, demobilisoimiseksi, kotiuttamiseksi ja yhteiskuntaan
sopeuttamiseksi.
Euroopan unioni ilmoittaa olevansa vakuuttunut siitä, että
Kongon demokraattiseen tasavaltaan vetäytyneiden ruandalaisten aseellisten ryhmien tai muiden aseellisten ryhmien
aseistariisumisen ongelmaa ei voida ratkaista väkivallalla,
vaan päinvastoin asianomaisten maiden välisillä vapaaehtoisesti ja oma-aloitteisesti tehdyillä sitoumuksilla. Se vaatii
samalla kaikkia alueen valtioita pidättymään näiden ryhmien
sotilaallisesta tukemisesta. Se suhtautuu myönteisesti
Ruandan hallituksen toteuttamiin ohjelmiin maahan palaavien pakolaisten kotouttamiseksi ja kiirehtii Ruandan hallitusta jatkamaan näiden ohjelmien kehittämistä, jotta kaikki
kapinalliset, jotka eivät olleet osallisina kansanmurhassa tai
sotarikoksissa, voitaisiin turvallisesti hyväksyä, muun
muassa Lusakan sopimuksen edellyttämien aseistariisunta-,
demobilisointi-, kotiuttamis- ja yhteiskuntaan sopeuttamisoperaatioiden puitteissa.

5 artikla
Neuvosto toteaa, että komission tarkoituksena on kohdistaa
toimintansa tämän yhteisen kannan tavoitteiden ja painopistealojen toteuttamiseen tarvittaessa asianmukaisin yhteisön
toimenpitein. Tuetaan Ruandan armeijan kotiuttamista ja suunnitelmaa vihamielisten joukkojen (entinen FAR ja Interahamwe)
riisumiseksi aseista, demobilisoimiseksi, kotiuttamiseksi ja
sopeuttamiseksi.

6 artikla
Tämän yhteisen kannan täytäntöönpanossa Euroopan unioni
toimii tiiviissä yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien,
Afrikan yhtenäisyysjärjestön ja muiden asiaan kuuluvien järjestöjen kanssa.

7 artikla
Tämän yhteisen kannan täytäntöönpanoa seurataan säännöllisesti. Yhteistä kantaa tarkistetaan 12 kuukauden kuluessa.

8 artikla
Tällä yhteisellä kannalla korvataan yhteinen kanta 2000/558/
YUTP.
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9 artikla
Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.
10 artikla
Tämä yhteinen kanta julkaistaan virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
L. MICHEL
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NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA
19 päivältä marraskuuta 2001,
Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimikauden jatkamisesta
(2001/800/YUTP)
töjen noudattamisen edistämiseksi, mukaan lukien ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen;

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja
erityisesti sen 14 artiklan ja 18 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Lähiidän rauhanprosessiin 14 päivänä joulukuuta 2000
hyväksytyn yhteisen toiminnan 2000/794/YUTP (1)
voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2001.
Yhteisen toiminnan 2000/794/YUTP uudelleentarkastelun perusteella erityisedustajan toimikautta olisi jatkettava.

e) antaa selvitys neuvoston yksiköille Euroopan unionin
mahdollisuuksista osallistua rauhanprosessiin sekä parhaista
tavoista jatkaa Euroopan unionin aloitteita ja käynnissä
olevia Lähi-idän rauhanprosessiin liittyviä Euroopan unionin
toimia mukaan lukien Euroopan unionin asiaan liittyvien
kehityshankkeiden poliittiset näkökohdat;
f) tarkkailla molempien tahojen toimia, jotka voivat vaikuttaa
haitallisesti pysyvää asemaa koskevien neuvottelujen tuloksiin;
g) kehittää turvallisuuden alan yhteistyötä 9 päivänä huhtikuuta 1998 perustetussa EU:n ja palestiinalaishallinnon
pysyvässä turvallisuuskomiteassa;

Olisi myös huolehdittava siitä, että Euroopan unionin
Lähi-idässä toteuttamat toimet koordinoidaan ja että ne
ovat johdonmukaisia.

h) vaikuttaa siihen, että alueen mielipidejohtajat ymmärtäisivät
unionin tehtävän paremmin.

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä maaliskuuta 2000
Euroopan unionin erityisedustajien nimeämismenettelyä
ja hallinnollisia järjestelyjä koskevat säännöt,

3 artikla
1.
Erityisedustajan tehtävään liittyviin toimintamenoihin
tarkoitettu rahoitusohje on 1 100 000 euroa vuodeksi 2002.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla
Jatketaan Miguel Angel Moratinosin toimeksiantoa Euroopan
unionin erityisedustajana Lähi-idän rauhanprosessissa.
2 artikla
Erityisedustajan toimeksiantoon kuuluu:
a) luoda ja ylläpitää läheisiä suhteita rauhanprosessin kaikkiin
osapuoliin, alueen muihin maihin, Yhdysvaltoihin ja muihin
maihin sekä kansainvälisiin järjestöihin, joita asia koskee,
pyrkimyksenä rauhanprosessin lujittaminen yhteistyössä
niiden kanssa;
b) tarkkailla osapuolten välisiä rauhanneuvotteluja ja olla
valmiina tarjoamaan Euroopan unionin neuvoja ja palveluksia, jos osapuolet niitä pyytävät;
c) osallistua pyydettäessä osapuolten välisten kansainvälisten
sopimusten täytäntöönpanoon sekä käynnistää diplomaattiset toimet osapuolten kanssa, jos kyseisten sopimusten
määräyksiä ei noudateta;
d) ylläpitää rakentavia suhteita rauhanprosessin yhteydessä
tehtyjen sopimusten allekirjoittajiin demokratian perussään(1) EYVL L 318, 16.12.2000, s. 5.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä on osoitettu EU—
Israel-foorumin ja lopullista asemaa käsittelevien yksiköiden
menojen sekä EU—Palestiina-turvallisuuskomiteassa tehtävään
yhteistyöhön liittyvien menojen rahoittamiseen.
3.
Edellä 1 kohdassa säädetyllä summalla rahoitettavia
menoja hallinnoidaan talousarvioon sovellettavien yhteisön
menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti.
4.
Toimintamenojen hallinnointiin sovelletaan erityisedustajan ja komission välistä sopimusta.

4 artikla
1.

Erityisedustaja tekee neuvoston kanssa sopimuksen.

2.
Erityisedustaja vastaa toimeksiantonsa täytäntöönpanosta,
mukaan lukien avustajiensa valinnasta, puheenjohtajavaltiota
kuullen, korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustamana
ja täysimääräisessä yhteistyössä komission kanssa.
3.
Jäsenvaltiot ja Euroopan unionin toimielimet voivat
esittää henkilökunnan tilapäistä siirtämistä työskentelemään
erityisedustajan alaisuudessa. Kyseinen jäsenvaltio tai Euroopan
unionin toimielin maksaa erityisedustajan alaisuuteen tilapäisesti työskentelemään siirretyn jäsenvaltion tai Euroopan
unionin toimielimen henkilökunnan palkat.
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4.
Kaikista täytettävistä ura-alueen A viroista julkaistaan
ilmoitus jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin toimielimissä, ja
ne täytetään pätevimmillä hakijoilla.
5.
Erityisedustajan ja hänen henkilökuntansa hoitaman
tehtävän loppuun saattamisen ja joustavan suorittamisen
kannalta välttämättömät erioikeudet, vapaudet ja muut takuut
määritellään osapuolten kanssa yhteistyössä. Jäsenvaltioiden ja
komission on annettava tätä varten kaikki tarpeellinen tuki.
6.
Puheenjohtajavaltio, komissio ja/tai jäsenvaltiot antavat
tarvittaessa logistista tukea alueella.
5 artikla
Erityisedustaja raportoi suoraan korkeana edustajana toimivalle
pääsihteerille. Erityisedustaja vastaa tälle toiminnastaan aiheutuvista hallinnollisista menoista.
6 artikla
1.
Erityisedustaja toimittaa korkeana edustajana toimivan
pääsihteerin välityksellä neuvostolle säännöllisiä selvityksiä
poliittisen toimeksiantonsa täytäntöönpanosta joko omasta
aloitteestaan tai pyydettäessä. Selvitykset toimitetaan myös
komissiolle.

20.11.2001

osoittamien varojen kehitys ja yhteisen toiminnan yhteensopivuus tämän kanssa.
3.
Puheenjohtajavaltio huolehtii korkeana edustajana
toimivan pääsihteerin avustuksella erityisesti erityisedustajan ja
Euroopan unionin avustusohjelmasta palestiinalaishallinnon
tukemiseksi sen pyrkimyksissä tukahduttaa valvonnassaan olevilta alueilta peräisin oleva terroristitoiminta 13 päivältä huhtikuuta 2000 olevan yhteisen toiminnan 2000/298/YUTP (1)
nojalla nimetyn Euroopan unionin neuvonantajan toimien
yhteensovittamisesta.
7 artikla
Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta
2002.
Sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2002.
8 artikla
Tämä yhteinen toiminta julkaistaan virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja

2.
Tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanoa seurataan
säännöllisesti ottaen huomioon Euroopan unionin alueelle

L. MICHEL

(1) EYVL L 97, 19.4.2000, s. 4.
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NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA
19 päivältä marraskuuta 2001,
Burundiin

sijoitettaville

väliaikaisille monikansallisille turvallisuusjoukoille
Euroopan unionin tuesta

myönnettävästä

(2001/801/YUTP)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja
erityisesti sen 14 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Yhdistyneiden
Kansakuntien
turvallisuusneuvosto
hyväksyi 29 päivänä lokakuuta 2001 päätöslauselman
1375 (2001), jossa se tukee Etelä-Afrikan hallituksen ja
muiden Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioiden
toimintaa Arushan sopimuksen täytäntöönpanon edistämiseksi ja kannattaa voimakkaasti Burundin hallituksen
pyytämää väliaikaisten monikansallisten turvallisuusjoukkojen sijoittamista Burundiin maahan palaavien
poliittisten johtajien suojelusta ja yhteisburundilaisten
turvallisuusjoukkojen muodostamista varten.

(2)

Yhteensovitettu Euroopan unionin tukitoiminta on välttämätön rauhanprosessin käynnistämiselle tässä yhteisessä toiminnassa mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi.

(3)

Vuonna 2001 olosuhteet ovat olleet hyvin epävakaat,
mitä kuvastavat kaksi vallankaappausyritystä ja jatkuva
väkivalta. Elokuussa 2000 allekirjoitetun rauhansopimuksen täytäntöönpanoa koskevissa neuvotteluissa edistyttiin huomattavasti jopa ilman tulitaukoa, varsinkin
heinäkuussa 2001, jolloin saavutettiin yhteisymmärrys
menettelyistä demokratiaan siirryttäessä, ja lokakuussa
2001, jolloin päätettiin, että maanpaosta palaavien poliitikkojen suojelusta. Tästä suojelusta vastaisivat väliaikaiset
monikansalliset
turvallisuusjoukot,
joiden
valtuudet siirrettäisiin yhteisburundilaisille turvallisuusjoukoille.

(4)

(5)

Tämän maanpaosta palaavien oppositiojohtajien
suojelua koskevan aloitteen poliittiselle toimivuudelle on
Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tuen
lisäksi ratkaisevan tärkeää, että Burundin poliittisten
toimijoiden yhteisymmärrys säilyy ja että noudatetaan
joukkojen asemaa koskevaa sopimusta, jossa asianomaiset hallitukset ovat sopineet väliaikaisten monikansallisten turvallisuusjoukkojen sijoittamisehdoista ja
valtuuksista.
Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselman 1375
(2001) tavoitteiden toteutuminen keskipitkällä aikavälillä
edellyttää myös koko kansainvälisen yhteisön merkittävää taloudellista tukea.

(6)

Neuvosto panee merkille, että komissio aikoo suunnata
toimintaansa siten, että asianmukaisin yhteisön toimenpitein pyritään toteuttamaan muut Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1375
(2001) mainitut päämäärät ja ensisijaiset tavoitteet, jotka
osaltaan vahvistavat rauhanprosessia ja Arushan rauhansopimuksen täytäntöönpanoa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla
Arushan rauhansopimukselle ja burundilaisten ponnisteluille
sen täytäntöönpanemiseksi antamansa tuen puitteissa
Euroopan unioni tukee aloitetta väliaikaisten monikansallisten
turvallisuusjoukkojen sijoittamisesta Burundiin suojelemaan
poliittisia johtajia, jotka palaavat maahan siirtymäkauden hallituksen muodostamisen yhteydessä.
2 artikla
1.
Unioni antaa rahallista tukea Burundin väliaikaisten
monikansallisten turvallisuusjoukkojen sijoittamisvaiheen tiettyihin kuluihin. Ohjeellinen rahoitusmäärä on 9,5 milj. euroa.
2.
Edellä 1 kohdassa säädetyllä summalla rahoitettavia
menoja hallinnoidaan talousarvioon sovellettavien yhteisön
menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti. Menot ovat tukikelpoisia
25 päivästä lokakuuta 2001.
3 artikla
Tätä yhteistä toimintaa noudatetaan päivästä, jona se tehdään.
Sen voimassaolo päättyy 1 päivänä kesäkuuta 2002.
4 artikla
Tämä yhteinen toiminta julkaistaan virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
L. MICHEL
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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2241/2001,
annettu 15 päivänä marraskuuta 2001,
valkosipuliin (CN-koodi 0703 20 00) sovellettavan yhteisen tullitariffin autonomisen tullin muuttamisesta
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(3)

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

Jotta tämä järjestelmä voisi täyttää tehtävänsä, yhteisessä
tullitariffissa vahvistettua autonomista tullia on tarpeen
korottaa 1 päivästä kesäkuuta 2001 alkaen samalla
erityismäärällä, joka on vahvistettu kiintiön ulkopuoliseksi sopimustulliksi,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

GATT-sopimuksen liitteenä olevassa CXL-luettelossa
määrättyjen valkosipulia koskevien myönnytysten muuttamiseksi kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välillä tehty tullitariffeja ja kauppaa
koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT)
mukainen sopimus hyväksyttiin yhteisön puolesta
päätöksellä 2001/404/EY (1).
Valkosipulin tuontiedellytyksiä on siten muutettu vastaavasti 1 päivästä kesäkuuta 2001 alkaen. Uudessa järjestelmässä GATT-kiintiön ulkopuolella tapahtuvasta, CNkoodiin 0703 20 00 kuuluvan valkosipulin tuonnista
kannetaan tulli, joka muodostuu 9,6 prosentiksi vahvistetusta arvotullista ja erityismäärästä, joka on vahvistettu
1 200 euroksi nettotonnilta.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
CN-koodiin 0703 20 00 kuuluvan valkosipulin autonominen
tulli muodostuu 12 prosentin arvotullista ja erityismäärästä,
jonka suuruus on 1 200 euroa nettotonnilta.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. AELVOET

(1) EYVL L 142, 29.5.2001, s. 7.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2242/2001,
annettu 19 päivänä marraskuuta 2001,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

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

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

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin
kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 198, 15.7.1998, s. 4.
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 19 päivänä marraskuuta 2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

0702 00 00

052
070
096
204
999
052
999
052
999
204
999

85,3
17,0
12,7
37,1
38,0
11,1
11,1
94,7
94,7
71,1
71,1

052
204
464
999
052
388
524
528
600
999
052
064
400
508
999
060
400
404
800
999
052
400
999

50,9
76,2
174,2
100,4
43,3
30,5
55,5
52,9
68,5
50,1
118,4
89,0
316,6
357,9
220,5
38,0
77,7
92,9
199,4
102,0
102,9
121,6
112,3

0707 00 05
0709 90 70
0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

Tuonnin kiinteä arvo

(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 2243/2001,
annettu 16 päivänä marraskuuta 2001,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1420/1999 ja komission asetuksen (EY) N:o 1547/1999 muuttamisesta tiettyjen Kameruniin, Paraguayhin ja Singaporeen suuntautuvien jätelajien siirtojen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
(3)

ottaa huomioon Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja
Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta
ja tarkastamisesta 1 päivänä helmikuuta 1993 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission päätöksellä 1999/816/EY (2), ja
erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan,

Singapore ilmoitti komissiolle, että asetuksen (ETY) N:o
259/93 liitteessä II lueteltujen tiettyjen jätteiden tuonti
hyväksytään joko ilman valvontamenettelyä tai mainitun
asetuksen liitteessä III lueteltuihin jätteisiin sovellettavan
menettelyn (”keltainen menettely”) jälkeen. Muiden
jätteiden osalta ne ovat ilmoittaneet, että niiden kanta ei
ole muuttunut (4 päivänä tammikuuta 2001 annettu
vastaus).

(4)

ottaa huomioon tiettyjen jätteiden siirtoihin tiettyihin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön (OECD) kuulumattomiin maihin sovellettavista yhteisistä säännöistä ja menettelyistä 29 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1420/1999 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1800/
2001 (4), ja erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan,

Asetuksen (ETY) N:o 259/93 17 artiklan 3 kohdan
mukaisesti jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975
annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY (6), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä
96/350/EY (7), 18 artiklalla perustetulle komitealle ilmoitettiin Singaporen virallisesta pyynnöstä 11 päivänä
tammikuuta 2001 ja Paraguayn virallisesta pyynnöstä 8
päivänä helmikuuta 2001.

(5)

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

(6)

Kamerunin osalta on tarpeen muuttaa asetuksen (EY)
N:o 1420/1999 liitteen A luokkaa GA johdonmukaisuuden varmistamiseksi asetuksen (EY) N:o 1547/1999
kanssa.

(7)

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

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

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

Tammikuussa 2000 komissio lähetti verbaalinootin
kaikille OECD:hen kuulumattomille maille (sekä Unkarille ja Puolalle, jotka eivät vielä kuulu OECD:n
päätöksen C(92)39 lopullinen soveltamisalaan). Kyseisellä verbaalinootilla oli kolme tarkoitusta: ensinnä
tiedottaa kyseisille maille yhteisön uusista asetuksista,
toiseksi pyytää vahvistusta kunkin maan asemalle sellaisena kuin se on esitetty asetuksen (EY) N:o 1420/1999
ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 mukaisista
tiettyihin OECD:n päätöksen C(92)39 lopullinen
soveltamisalaan kuulumattomiin maihin suuntautuvien
tiettyjen jätelajien siirtojen valvontamenettelyistä 12
päivänä heinäkuuta 1999 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 1547/1999 (5), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1800/2001, liitteissä, ja
kolmanneksi pyytää vastausta niiltä mailta, jotka eivät
vastanneet vuonna 1994.
Vastauksen antaneista maista Paraguay ilmoitti komissiolle, että asetuksen (ETY) 259/93 liitteessä II lueteltujen
tiettyjen jätteiden tuonti hyväksytään ilman valvontamenettelyä. Muiden jätteiden osalta ne ovat ilmoittaneet,
että niiden kanta ei ole muuttunut (1 päivänä maaliskuuta 2000 annettu vastaus).
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

30, 6.2.1993, s. 1.
316, 10.12.1999, s. 45.
166, 1.7.1999, s. 6.
244, 14.9.2001, s. 19.
185, 17.7.1999, s. 1.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1547/1999 liitteet A ja D tämän
asetuksen liitteessä I esitetyn mukaisesti.
2 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1420/1999 liite A tämän
asetuksen liitteessä II esitetyn mukaisesti.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
(6) EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39.
(7) EYVL L 135, 6.6.1996, s. 32.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2001.
Komission puolesta
Pascal LAMY

Komission jäsen
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LIITE I
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1547/1999 liitteet A ja D seuraavasti:
1) Lisätään liitteen A luokasta GC (”Muut metalleja sisältävät jätteet”) SINGAPOREA koskevaan tekstiin seuraava teksti:
”GC 020

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

2) Korvataan liitteessä D kaikki PARAGUAYTA koskevat tekstit seuraavalla tekstillä:
”PARAGUAY
1. Luokasta GA (’Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (*)’):
GA 120

7404 00

Kuparijätteet ja -romu

GA 140

7602 00

Alumiinijätteet ja -romu

GA 150

ex 7802 00

GA 160

7902 00

Sinkkijätteet ja -romu

GA 170

8002 00

Tinajätteet ja -romu

GA 430

7204

Rauta- ja teräsromu

Lyijyjätteet ja -romu

2. Kaikki nimikkeet luokasta GH (’Kiinteät muovijätteet’).
3. Kaikki nimikkeet luokasta GI (’Paperi-, kartonki- ja pahvijäte’).
4. Luokasta GJ (’Tekstiilijätteet’):
GJ 010

5003

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

GJ 011

5003 10

— karstaamattomat ja kampaamattomat

GJ 030

5202

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 031

5202 10

Lankajätteet

GJ 032

5202 91

Garnetoidut jätteet ja lumput

5. Luokasta GL (’Käsittelemättömän korkin ja puun jätteet’):
GL 010

ex 4401 30

GL 020

4501 90

Puujäte, myös halkoina, briketteinä, pelletteinä tai niiden kaltaisessa
muodossa
Korkkijäte; rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki

(*) ’Kiinteisiin’ jätteisiin ei kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
3) Korvataan liitteessä D kaikki SINGAPOREA koskevat tekstit seuraavalla tekstillä:
”SINGAPORE
1. Luokasta GA (’Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (*)’):
GA 430

7204

Rauta- ja teräsromu

(*) ’Kiinteisiin’ jätteisiin ei kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
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LIITE II
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1420/1999 liite A seuraavasti:
1) Korvataan luokasta GA (”Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet”) Kamerunia koskevassa tekstissä teksti:
”GA 130

7503 00

Nikkelijätteet ja -romu”

7602 00

Alumiinijätteet ja -romu”

tekstillä:
”GA 140

2) Korvataan PARAGUAYTA koskevat tekstit seuraavalla tekstillä:
”PARAGUAY
Kaikki nimikkeet lukuun ottamatta seuraavia:
1. Luokasta GA (’Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (*)’):
GA 120

7404 00

Kuparijätteet ja -romu

GA 140

7602 00

Alumiinijätteet ja -romu

GA 150

ex 7802 00

GA 160

7902 00

Sinkkijätteet ja -romu

GA 170

8002 00

Tinajätteet ja -romu

GA 430

7204

Rauta- ja teräsromu

Lyijyjätteet ja -romu

2. Kaikki nimikkeet luokasta GH (’Kiinteät muovijätteet’).
3. Kaikki nimikkeet luokasta GI (’Paperi-, kartonki- ja pahvijäte’).
4. Luokasta GJ (’Tekstiilijätteet’):
GJ 010

5003

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

GJ 011

5003 10

— karstaamattomat ja kampaamattomat

GJ 030

5202

Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

GJ 031

5202 10

Lankajätteet

GJ 032

5202 91

Garnetoidut jätteet ja lumput

5. Luokasta GL (’Käsittelemättömän korkin ja puun jätteet’):
GL 010

ex 4401 30

GL 020

4501 90

Puujäte, myös halkoina, briketteinä, pelletteinä tai niiden kaltaisessa
muodossa
Korkkijäte; rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki

(*) ’Kiinteisiin’ jätteisiin ei kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
3) Korvataan kaikki SINGAPOREA koskevat tekstit seuraavalla tekstillä:
”SINGAPORE
Kaikki nimikkeet lukuun ottamatta seuraavia:
1. Luokasta GA (Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet (*)):
Seuraavat jalometallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 010

ex 7112 10

— Kulta

GA 020

ex 7112 20

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

GA 030

ex 7112 90

— Muut jalometallit, kuten hopea

Huom. Nämä metallit, niiden seokset tai amalgaamit eivät saa olla elohopean saastuttamia.

20.11.2001
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Seuraavien muiden kuin rautametallien ja niiden seosten jätteet ja romu:
GA 120

7404 00

Kuparijätteet ja -romu

GA 130

7503 00

Nikkelijätteet ja -romu

GA 140

7602 00

Alumiinijätteet ja -romu

GA 150

ex 7802 00

Lyijyjätteet ja -romu

GA 170

8002 00

Tinajätteet ja -romu

GA 190

ex 8102 91

Molybdeenijätteet ja -romu

GA 250

ex 8108 10

Titaanijätteet ja -romu

GA 260

ex 8109 10

Zirkoniumjätteet ja -romu

GA 280

ex 8111 00

Mangaanijätteet ja -romu

GA 300

ex 8112 20

Kromijätteet ja -romu

GA 320

ex 8112 40

Vanadiinijätteet ja -romu

GA 350

ex 8112 91

Niobiumjätteet ja -romu

GA 430

7204

Rauta- ja teräsromu

2. Luokasta GC (’Muut metalleja sisältävät jätteet’):
GC 020

GC 070

Elektroniikkaromu (kuten painetut piirilevyt, elektroniset komponentit,
johdot jne.) ja talteenotetut elektroniset komponentit, jotka soveltuvat perusja jalometallien hyödyntämiseen
ex 2619 00

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

(**) Tämä kohta kattaa kyseisten kuonien käytön titaanidioksidin ja vanadiinin lähteinä.

3. Luokasta GD (’Kaivannaistoiminnan jätteet; näiden jätteiden on oltava kiinteitä’):
GD 020

ex 2514 00

Liuskekivijäte, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään sahaamalla tai muulla
tavalla leikattu

4. Luokasta GH (’Kiinteät muovijätteet’):
GH 013

ex 3915 30

Muovijätteet, -leikkeet ja -romu:
— Vinyylikloridipolymeerit

(*) ’Kiinteisiin’ jätteisiin ei kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka
sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2244/2001,
annettu 19 päivänä marraskuuta 2001,
jäsenvaltioiden toimintaohjelmien toteuttamisesta EMOTR:n tukiosaston menojen valvonnan osalta
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 723/97 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1780/97 muuttamisesta
komission päätöstä varten uusi määräaika ja määritellä
yhteisön osarahoitukseen oikeutetut menot.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon jäsenvaltioiden toimintaohjelmien toteuttamisesta EMOTR:n tukiosaston menojen valvonnan osalta 22
päivänä huhtikuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 723/97 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella
(EY) N:o 2136/2001 (2), ja erityisesti sen 6 artiklan,

(3)

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksella (EY) N:o 2136/2001 pidennetään kahdella
vuodella asetuksessa (EY) N:o 723/97 säädettyä viiden
vuoden jaksoa, jonka aikana myönnetään yhteisön
rahoitusta jäsenvaltioiden toimintaohjelmien toteuttamista varten.
Ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 2136/2001
voimaantulopäivä komissio ei pystynyt vahvistamaan
yhteisön rahoitusosuuden enimmäismäärää vuodeksi
2002 jäsenvaltioiden toimintaohjelmien toteuttamisesta
EMOTR:n tukiosaston menojen valvonnan osalta
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 723/97 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 15
päivänä syyskuuta 1997 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 1780/97 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1890/98 (4), mukaisesti.
Sen vuoksi on syytä vahvistaa kyseistä vuotta koskevaa

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat EMOTRkomitean lausunnon mukaiset,

1 artikla
Lisätään asetuksen (EY) N:o 1780/97 2 artiklaan 2 a kohta
seuraavasti:
”2 a.
Poiketen siitä, mitä 2 kohdan ensimmäisessä
alakohdassa säädetään, komissio vahvistaa jäsenvaltioiden
toimittamien tietojen perusteella yhteisön rahoitusosuuden
enimmäismäärän vuodeksi 2002 euroina ilmaistuna
kolmen kuukauden kuluessa jäsenvaltioille asetetusta
toimintaohjelmien viimeisestä jättöpäivästä.
Yhteisön osarahoitukseen ovat oikeutettuja ainoastaan 1
päivän tammikuuta 2002 jälkeen maksetut menot.”
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 19 päivänä marraskuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

108,
288,
252,
245,

25.4.1997, s. 6.
1.11.2001, s. 1.
16.9.1997, s. 20.
4.9.1998, s. 28.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2245/2001,
annettu 19 päivänä marraskuuta 2001,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteiden III B ja VI muuttamisesta Jugoslavian liittotasavaltaan sovellettavien kiintiöiden osalta
on pyytänyt kyseisten kiintiöiden korottamista 20
prosentilla.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(5)

ottaa huomioon muiden kuin kahdenvälisten sopimusten,
pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön
erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 7 päivänä maaliskuuta 1994
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o
2878/2000 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan yhdessä 25 artiklan 4
kohdan kanssa,

On aiheellista korottaa kaikkia Jugoslavian liittotasavaltaan sovellettavia kiintiöitä kuten tehtiin vuonna 2000
Kroatian ja Bosnian ja Hertsegovinan kohdalla
neuvoston asetuksella (EY) N:o 7/2000 (5), ennen kuin
näiden maiden kanssa neuvoteltiin tekstiilituotteiden
kauppaa koskevat kahdenväliset sopimukset.

(6)

Korotuksen määrittämisen lähtökohdaksi olisi otettava
ne luokkakohtaiset kiintiöiden lisäysprosentit, jotka
vahvistettiin Euroopan talousyhteisön ja Jugoslavian
sosialistisen liittotasavallan yhteistyösopimusta täydentävässä, neuvoston päätöksellä 90/649/ETY (6) tehdyssä
tekstiilituotteiden kauppaa koskevan pöytäkirjassa.

sekä katsoo seuraavaa:

(7)

Tämä yleinen korotus olisi jaettava uudelleen niihin
luokkiin, joissa korotusta eniten tarvitaan, Jugoslavian
liittotasavallan pyytämien korotusten rajoissa.

(8)

Korotettuja kiintiöitä olisi sovellettava vuoden 2001
alusta, jotta tietyt jo esitetyt tuontipyynnöt voitaisiin
ottaa käsiteltäviksi.

(9)

Asetus (EY) N:o 517/94 olisi tästä syystä muutettava
vastaavasti.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen
(EY) N:o 517/94 mukaisen tekstiilikomitean lausunnon
mukaiset,

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 517/94 vahvistetaan tiettyihin
Jugoslavian liittotasavallasta peräisin oleviin tekstiilituotteisiin sovellettavat määrälliset rajoitukset.

(2)

Jugoslavian liittotasavalta osallistuu maassa lokakuussa
2000 tapahtuneiden poliittisten muutosten jälkeen täysimääräisesti EU:n vakautus- ja assosiaatioprosessiin ja
sillä on oikeus hyödyntää täysimääräisesti poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan
unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville
tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille sekä
asetuksen (EY) N:o 2820/98 muuttamisesta ja asetusten
(EY) N:o 1763/1999 ja (EY) N:o 6/2000 kumoamisesta
18 päivänä syyskuuta 2000 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2007/2000 (3), sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2563/2000 (4), mukaista
Länsi-Balkanin maita koskevaa yhteisön tullietuusmenettelyä.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
(3)

Neuvotteluohjeita tekstiilituotteiden kauppaa koskevan
kahdenvälisen sopimuksen neuvottelemiseksi ei voida
vielä antaa, koska Jugoslavian liittotasavallan ulkomaankauppaan ja tullivalvontaan liittyviä kysymyksiä ei ole
vielä ratkaistu.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteet III B ja VI tämän
asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla
(4)

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

Tiettyihin luokkiin kuuluvien tekstiilituotteiden kauppa
on tällä hetkellä pysähdyksissä, koska niitä koskevat
kiintiöt on käytetty loppuun. Jugoslavian liittotasavalta
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

67, 10.3.1994, s. 1.
333, 29.12.2000, s. 60.
240, 23.9.2000, s. 1.
295, 23.11.2000, s. 1.

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2001.
(5) EYVL L 2, 5.1.2000, s. 51.
(6) EYVL L 352, 15.12.1990, s. 120.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2001.
Komission puolesta
Pascal LAMY

Komission jäsen
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LIITE
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteet III B ja VI seuraavasti:
1. Korvataan liite III B tekstillä seuraavasti:
”LIITE III B
Asetuksen 2 artiklan 1 kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetut yhteisön vuotuiset määrälliset rajoitukset
JUGOSLAVIAN LIITTOTASAVALTA
Luokka

Yksikkö

Määrä

1

tonnia

2 309

2

tonnia

2 848

2a

tonnia

644

3

tonnia

312

5

1 000 kappaletta

794

6

1 000 kappaletta

419

7

1 000 kappaletta

241

8

1 000 kappaletta

1 066

9

tonnia

292

15

1 000 kappaletta

308

16

1 000 kappaletta

230

67

tonnia

241”

2. Korvataan liite VI tekstillä seuraavasti:
”LIITE VI
ULKOINEN JALOSTUSLIIKENNE
Asetuksen 4 artiklassa tarkoitetut yhteisön vuotuiset määrälliset rajoitukset
JUGOSLAVIAN LIITTOTASAVALTA
Luokka

Yksikkö

Määrä

5

1 000 kappaletta

1 483

6

1 000 kappaletta

4 441

7

1 000 kappaletta

2 170

8

1 000 kappaletta

4 902

15

1 000 kappaletta

2 548

16

1 000 kappaletta

1 374”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2246/2001,
annettu 19 päivänä marraskuuta 2001,
luvan antamisesta Intian tasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten
rajoitusten siirroille annettujen asetusten (EY) N:o 1442/2001 ja (EY) N:o 1954/2001 muuttamisesta
lokakuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY)
N:o 1954/2001 (5) suostuttiin kahteen tällaiseen Intian
tekemään pyyntöön.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien
tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 3030/93 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1809/2001 (2), ja erityisesti
sen 7 artiklan,

(3)

Intia teki 27 päivänä syyskuuta 2001 tarkistetun
pyynnön edellä mainituissa asetuksissa sallittujen
määrällisten rajoitusten siirtojen muuttamisesta.

(4)

Intian pyytämät siirrot, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, kuuluvat asetuksen (ETY) N:o 3030/93 joustavuussäännösten soveltamisalaan.

(5)

Tämän vuoksi on aiheellista suostua pyyntöön, ja
asetukset (EY) N:o 1442/2001 ja (EY) N:o 1954/2001
on muutettava sen mukaisesti.

(6)

On toivottavaa, että tämä asetus tulee voimaan sen
julkaisemista seuraavana päivänä, jotta taloudelliset
toimijat voisivat hyötyä siitä mahdollisimman pian.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Intian tasavallan tekemän ilmoituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

Euroopan yhteisön ja Intian välisen yhteisymmärryspöytäkirjan tekstiilituotteiden markkinoille pääsyä koskevista järjestelyistä, joka parafoitiin 31 päivänä joulukuuta
1994 ja hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 96/
386/EY (3), 6 kohdassa määrätään myönteisen huomion
antamisesta tietyille Intian tasavallan esittämille pyynnöille ”poikkeuksellisesta joustavuudesta” kyseisiä tuotteita koskevien kiintiöiden asettamisessa.

(1)

Luvan antamisesta Intian tasavallasta peräisin olevien
tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten
siirroille 16 päivänä heinäkuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1442/2001 (4) ja luvan antamisesta Intian tasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten siirroille 5 päivänä

(2)

Ryhmä

Luokka

Paljousyksikkö

Määrällinen
rajoitus 2001

Tarkistettu
määrä

”IIB

26

kpl

19 546 000

20 914 220

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1442/2001 liitteessä olevan
ryhmän IIB luokka 26 seuraavasti:

Tonnimäärä

%

Jousto

Tarkistettu
määrä

3 100 000

1 000

15,9 %

Siirto luokasta 15

24 014 220

– 1 550 000

– 500

7,95 %

Siirto luokkaan 2A

22 464 220”

Yksikkömäärä

2 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1954/2001 liitteessä olevan ryhmän IA luokka 2A seuraavasti:
(1)
(2)
(3)
(4)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

275,
252,
153,
193,

8.11.1993,
20.9.2001,
27.6.1996,
17.7.2001,

s.
s.
s.
s.

1.
1.
53.
7.

(5) EYVL L 266, 6.10.2001, s. 6.
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Ryhmä

Luokka

Paljousyksikkö

Määrällinen
rajoitus 2001

Tarkistettu
määrä

”IA

2A

kg

21 372 000

22 868 000

Yksikkömäärä

1 500 000

L 303/21

Tonnimäärä

%

Jousto

1 500

7%

Siirto luokista 3 ja
26

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa
lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2001.
Komission puolesta
Pascal LAMY

Komission jäsen

Tarkistettu
määrä

24 368 000”
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2247/2001,
annettu 19 päivänä marraskuuta 2001,
Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien
naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista
tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista
maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston
direktiivin 72/462/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1452/2001 (4), soveltamista,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista
(AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden
jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä
ja asetuksen (ETY) N:o 715/90 kumoamisesta 20 päivänä
heinäkuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1706/
98 (1) ja erityisesti sen 30 artiklan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista tai
merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin
oleviin maataloustuotteisiin ja tiettyihin maataloustuotteiden
jalostamisessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavista järjestelyistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1706/98 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta
naudanliha-alalla ja asetuksen (EY) N:o 589/96 kumoamisesta 9
päivänä syyskuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1918/98 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

Seuraavat jäsenvaltiot antavat 21 päivänä marraskuuta 2001
luuttomana lihana ilmaistuja, tietyistä Afrikan, Karibian ja
Tyynenmeren valtioista peräisin olevia naudanliha-alan tuotteita koskevat tuontitodistukset jäljempänä esitettyjen määrien
ja alkuperämaiden mukaisesti:
Yhdistynyt kuningaskunta:
— 400 tonnia Botswanasta peräisin olevia tuotteita,
— 570 tonnia Namibiasta peräisin olevia tuotteita,
— 14,5 tonnia Swazimaasta peräisin olevia tuotteita,
— 3,53 tonnia Zimbabwesta peräisin olevia tuotteita.

(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1918/98 1 artiklassa säädetään
mahdollisuudesta antaa tuontitodistuksia naudanlihaalan tuotteille. Tuonti on kuitenkin toteutettava kullekin
kolmannelle viejämaalle säädettyjen määrien rajoissa.

Määrät, joista lupahakemuksia on jätetty 1 ja 10 päivän
marraskuuta 2001 välisenä aikana, eivät ole asetuksen
(EY) N:o 1918/98 mukaisesti luuttomaksi leikattuna
lihana ilmaistuina suuremmat kuin Botswanan, Kenian,
Madagaskarin, Swazimaan, Zimbabwen ja Namibian
alkuperätuotteiden osalta käytettävissä olevat määrät.
Tämän vuoksi tuontitodistuksia on mahdollista antaa
haetuille määrille.

(3)

Olisi vahvistettava määrät, joille tuontitodistuksia
voidaan hakea 1 päivästä joulukuuta 2001 alkaen
52 100 tonnin kokonaismäärän rajoissa.

(4)

On aiheellista mainita, että tämä asetus ei rajoita
terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista
nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä

(1) EYVL L 215, 1.8.1998, s. 12.
(2) EYVL L 250, 10.9.1998, s. 16.

2 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1918/98 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti
todistushakemuksia voidaan jättää joulukuun 2001 kymmenen
ensimmäisen päivän aikana seuraavista luuttoman naudanlihan
määristä:
Botswana:

4 576 tonnia,

Kenia:

142 tonnia,

Madagaskar:

7 579 tonnia,

Swazimaa:

3 318,5 tonnia,

Zimbabwe:

2 676,52 tonnia,

Namibia:

3 257 tonnia.

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä marraskuuta 2001.
(3) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28.
(4) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 11.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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OIKAISUJA
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2216/2001, annettu 15 päivänä marraskuuta 2001, perustamissopimuksen
liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien
muuttamisesta
(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 300, 16. marraskuuta 2001)
Sivulla 30 olevassa johdanto-osan 1 kappaleessa:
korvataan:

”… 1 päivästä heinäkuuta 2001 …”

seuraavasti: ”… 1 päivästä marraskuuta 2001 …”.
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