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(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2502/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

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

(2)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

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

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

Komission jäsen

(1) EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66.
(2) EYVL L 198, 15.7.1998, s. 4.
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LIITE
tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 20 päivänä joulukuuta
2001 annettuun komission asetukseen
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

052
063
204
212
999
052
212
220
628
999
052
204
999
052
204
208
388
508
999
052
204
999

72,2
85,0
84,6
110,1
88,0
152,7
95,2
167,5
207,8
155,8
166,4
206,9
186,7
72,6
59,6
60,3
23,9
33,0
49,9
81,4
73,1
77,3

052
204
464
624
999
052
528
600
999
052
060
400
404
720
999
052
064
400
512
720
999

68,4
62,9
95,1
85,2
77,9
49,9
23,1
53,5
42,2
75,0
38,2
88,3
93,7
115,3
82,1
97,2
64,5
88,9
71,2
126,5
89,7

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(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 2503/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1430/2001
tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 21. osittaista tarjouskilpailua varten
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Tarjousten tarkastelun jälkeen olisi 21. osittaisesta tarjouskilpailusta annettava 1 artiklassa tarkoitetut säännökset.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

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

(2)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen (EY) N:o
1430/2001 nojalla järjestetyssä valkoisen sokerin 21. osittaisessa tarjouskilpailussa 42,987 EUR/100 kg.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2001.

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

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 192, 14.7.2001, s. 3.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2504/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla
pientä määrää, joka ei anna edustavaa käsitystä markkinoista. Tarjoushinnat, joiden ei voida katsoa edustavan
markkinoiden todellista suuntausta, on myös hylättävä.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

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

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

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

(4)

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

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

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

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

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

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

2 artikla

1

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

Komission jäsen

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

Edustava hinta
100 nettokilogrammalta
kyseistä tuotetta

Lisätulli
100 nettokilogrammalta
kyseistä tuotetta

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

1703 10 00 (1)

8,75

—

0

1703 90 00 ( )

13,23

—

0

CN-koodi

1

(1) Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 785/68, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.
(2) Tämä määrä korvaa, asetuksen (EY) N:o 1422/95 5 artiklan mukaisesti, näille tuotteille vahvistetun yhteisen tullitariffin tullin.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2505/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

Valkoisen sokerin ja raakasokerin vientiin sovellettavat
tuet vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 2437/
2001 (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 2437/2001 mainittujen yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa

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

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denaturoimattomien, asetuksen (EY) N:o 2437/2001 liitteessä vahvistettujen tuotteiden vientituet liitteessä esitettyjen määrien mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2001.

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

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 329, 14.12.2001, s. 11.
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LIITE
sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 2001
annettuun komission asetukseen
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

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

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

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

A00
A00
A00
A00

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

Tukien määrä

36,73
36,73
36,73
36,73

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

0,3993
39,93
39,93
39,93
0,3993

(1) Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuotto on 92 %. Jos viedyn raakasokerin tuotto poikkeaa 92 %:sta, sovellettavan tuen määrä
lasketaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 28 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti.
(2) Vahvistaminen keskeytetty komission asetuksella (ETY) N:o 2689/85 (EYVL L 255, 26.9.1985, s. 12), sellaisena kuin se on muutettuna
asetuksella (ETY) 3251/85 (EYVL L 309, 21.11.1985, s. 14).

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L
366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.
Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2032/2000 (EYVL L 243, 28.9.2000,
s. 14).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2506/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
joulukuussa 2001 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten
hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön
tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94
säädetyn järjestelmän mukaisesti
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja
hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94
säädetyn tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla 22 päivänä kesäkuuta
1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1432/94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1006/2001 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo, että
(1)

tuontitodistushakemuksia on jätetty vuoden 2002
ensimmäistä vuosineljännestä varten käytettävissä olevia
määriä pienemmistä määristä, minkä vuoksi ne voidaan
hyväksyä täysimääräisinä,

(2)

olisi määritettävä seuraavan jakson käytettävissä oleva
määrä, ja

(3)

on aiheellista kiinnittää toimijoiden huomiota siihen,
että todistuksia voidaan käyttää ainoastaan sellaisten

tuotteiden osalta, jotka ovat kaikkien tällä hetkellä yhteisössä voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisia,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Hyväksytään liitteen I mukaisesti jaksolle 1 päivästä
tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 2002 asetuksen (EY) N:o
1432/94 mukaisesti jätetyt tuontitodistushakemukset.
2.
Jakson 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta 2002
aikana voidaan jättää tuontitodistushakemuksia liitteessä II
tarkoitetulle kokonaismäärälle asetuksen (EY) N:o 1432/94
säännösten mukaisesti.
3.
Todistuksia voidaan käyttää ainoastaan sellaisten tuotteiden osalta, jotka ovat kaikkien tällä hetkellä yhteisössä
voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisia.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

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

Komission jäsen

(1) EYVL L 156, 23.6.1994, s. 14.
(2) EYVL L 140, 24.5.2001, s. 13.
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LIITE I

Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti
jaksolle 1 päivästä tammikuuta
31 päivään maaliskuuta 2002
jätetyt tuontitodistushakemukset
hyväksytään

1

100,00

LIITE II
(t)
Ryhmä

1

Jaksolla 1 päivästä huhtikuuta
30 päivään kesäkuuta 2002
käytettävissä oleva kokonaismäärä

3 452
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2507/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
yhteisön Slovenian kanssa tekemässä sopimuksessa määrätyn järjestelmän mukaisesti joulukuussa
2001 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön Slovenian kanssa tekemän väliaikaisen sopimuksen mukaisen järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla 26 päivänä
maaliskuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 571/
97 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1006/2001 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Tuontitodistushakemuksia on jätetty vuoden 2002
ensimmäistä vuosineljännestä varten käytettävissä olevia
määriä pienemmistä määristä, joten ne voidaan hyväksyä
täysimääräisinä.

(2)

Olisi määriteltävä ylimenevä osa, joka lisätään seuraavan
jakson käytettävissä olevaan määrään.

(3)

On suotavaa kiinnittää toimijoiden huomiota siihen, että
todistuksia on mahdollista käyttää ainoastaan niiden
tuotteiden osalta, jotka ovat kaikkien yhteisössä nykyisin
voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisia,

1 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 571/97 mukaisesti ajanjaksolle
1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 2002 jätetyt
tuontitodistushakemukset hyväksytään liitteessä I tarkoitetun
määräisinä.
2.
Jakson 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta 2002
aikana voidaan jättää tuontitodistushakemuksia liitteessä II
tarkoitetulle kokonaismäärälle asetuksen (EY) N:o 571/97 säännösten mukaisesti.
3.
Todistuksia saadaan käyttää ainoastaan kaikkien yhteisössä nykyisin voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten
mukaisten tuotteiden osalta.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

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

Komission jäsen

(1) EYVL L 85, 27.3.1997, s. 56.
(2) EYVL L 140, 24.5.2001, s. 13.
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LIITE I

Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti
jaksolle 1 päivästä tammikuuta
31 päivään maaliskuuta 2002
jätetyt tuontitodistushakemukset
hyväksytään

23

100,00

24

100,00

25

100,00

26

100,00

LIITE II
(t)
Ryhmä

Jaksolla 1 päivästä huhtikuuta
30 päivään kesäkuuta 2002
käytettävissä oleva kokonaismäärä

23
24
25
26

192,4
65,9
66,1
444,5
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2508/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti joulukuussa 2001 jätettyjen
tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1727/2000,
(EY) N:o 2290/2000, (EY) N:o 2433/2000, (EY) N:o 2434/
2000, (EY) N:o 2435/2000 ja (EY) N:o 2851/2000 säädetyn
sianliha-alan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetusten (ETY) N:o 2698/93 ja (EY)
N:o 1590/94 kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 1997
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/97 (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1006/
2001 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Tuontitodistushakemuksia on jätetty vuoden 2002
ensimmäistä vuosineljännestä varten käytettävissä olevia
määriä pienemmistä määristä, minkä vuoksi ne voidaan
hyväksyä täysimääräisinä.

(2)

Olisi määriteltävä ylimenevä osa, joka lisätään seuraavan
jakson käytettävissä olevaan määrään.

(3)

On suotavaa kiinnittää toimijoiden huomiota siihen, että
todistuksia saadaan käyttää ainoastaan niiden tuotteiden

osalta, jotka ovat kaikkien yhteisössä nykyisin voimassa
olevien eläinlääkintäsäännösten mukaisia,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 1898/97 mukaisesti ajanjaksolle 1
päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 2002 jätetyt
tuontitodistushakemukset hyväksytään liitteessä I tarkoitetun
määräisinä.
2.
Jaksolle 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta
2002 voidaan jättää tuontitodistushakemuksia liitteessä II
tarkoitetulle kokonaismäärälle asetuksen (EY) N:o 1898/97
säännösten mukaisesti.
3.
Todistuksia saadaan käyttää ainoastaan kaikkien yhteisössä nykyisin voimassa olevien eläinlääkintäsäännösten
mukaisten tuotteiden osalta.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

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

Komission jäsen

(1) EYVL L 267, 30.9.1997, s. 58.
(2) EYVL L 140, 24.5.2001, s. 13.
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LIITE I

Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti
jaksolle 1 päivästä tammikuuta
31 päivään maaliskuuta 2002
jätetyt tuontitodistushakemukset
hyväksytään

1
2
3
4
H1
7
8
9
T1
T2
T3
S1
S2
B1
15
16
17

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

LIITE II

(t)
Ryhmä

Jaksolla 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään
kesäkuuta 2002 käytettävissä oleva kokonaismäärä

1

6 038,85

2

428,7

3

931,5

4

23 844,2

H1

2 240,0

7

13 656,8

8

1 750,0

9

32 659,6

T1

1 500,0

T2

11 392,0

T3

2 981,0

S1

2 300,0

S2

162,1

B1

2 000,0

15

1 125,0

16

2 000,0

17

15 625,0

L 339/14

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

21.12.2001

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2509/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
yhteisön Latvian, Liettuan ja Viron kanssa tekemissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa
määrätyn järjestelmän mukaisesti vuoden 2002 toisen vuosineljänneksen aikana käytettävissä
olevan sianlihatuotteiden määrän määrittämisestä
aikana, 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2002
välisenä aikana siirrettäviä määriä on lisättävä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön Latvian, Liettuan ja Viron kanssa
tekemien vapaakauppaa koskevien sopimusten mukaisen järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
sianliha-alalla 29 päivänä syyskuuta 1995 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 2305/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1006/2001 (2), ja erityisesti sen
4 artiklan 4 kohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 2305/95 nojalla 1 päivän huhtikuuta ja 30
päivän kesäkuuta 2002 välisenä ajanjaksona käytettävissä oleva
määrä annetaan liitteessä.

sekä katsoo seuraavaa:

2 artikla

Käytettävissä olevien määrien jakautumisen varmistamiseksi 1
päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2002 välisenä

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

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

Komission jäsen

LIITE

(t)

(1) EYVL L 233, 30.9.1995, s. 45.
(2) EYVL L 140, 24.5.2001, s. 13.

Ryhmä

1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän
kesäkuuta 2002 välisenä aikana käytettävissä
oleva kokonaismäärä

18
L1
19
20
21
22

1 650,0
330,0
1 375,0
165,0
1 625,0
780,0
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2510/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
joulukuussa
2001
jätettyjen
tuontitodistushakemusten
hyväksyttävyydestä
koskien
tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivän
tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2002 välisellä kaudella
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta sianliha-alalla 28 päivänä kesäkuuta 1995 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1486/95 (1), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1006/2001 (2), ja
erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Tuontilupahakemuksia on jätetty vuoden 2002 ensimmäistä vuosineljännestä varten käytettävissä olevia
määriä pienemmistä määristä, minkä vuoksi ne voidaan
hyväksyä täysimääräisinä.

(2)

Olisi määriteltävä ylimenevä osa, joka lisätään seuraavan
jakson käytettävissä olevaan määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Hyväksytään liitteen mukaisesti jaksolle 1 päivästä
tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 2002 asetuksen (EY) N:o
1486/95 mukaisesti jätetyt tuontitodistushakemukset.
2.
Jaksolle 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta
2002 voidaan jättää tuontitodistushakemuksia liitteessä II
tarkoitetulle kokonaismäärälle asetuksen (EY) N:o 1486/95
säännösten mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

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

Komission jäsen

(1) EYVL L 145, 29.6.1995, s. 58.
(2) EYVL L 140, 24.5.2001, s. 13.
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LIITE I

Ryhmä

Prosentti, jonka mukaisesti
jaksolle 1 päivästä tammikuuta
31 päivään maaliskuuta 2002
jätetyt tuontitodistushakemukset
hyväksytään

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100

LIITE II

(t)
Ryhmä

Jaksolla 1 päivästä huhtikuuta
30 päivään kesäkuuta 2002
käytettävissä oleva kokonaismäärä

G2

31 568,0

G3

4 231,0

G4

2 717,5

G5

6 096,5

G6

15 000,0

G7

5 280,0
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2511/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta juutista ja kookoskuiduista valmistettuja
tuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden voimassaoloajan pidentämiseksi
tyihin vahvistettuihin määriin asti. GSP-järjestelmän
voimassaoloaikaa pidennetään neuvoston asetuksella 31
päivään joulukuuta 2004, joten on välttämätöntä
pidentää myös juutista ja kookoskuiduista valmistettujen
tuotteiden kiintiöiden voimassaoloa 31 päivään joulukuuta 2004.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 (1) GATTiin sidottujen
ja tiettyjen muiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja
hoidosta, mainittujen kiintiöiden muuttamista tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen
(EY) N:o 1808/95 kumoamisesta, ja erityisesti sen 9 artiklan 1
kohdan b alakohdan toisen luetelmakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssissa (Unctad) tekemänsä tarjouksen ja yleisen tullietuusjärjestelmänsä
(GSP-järjestelmä) mukaisesti yhteisö myönsi vuonna
1971 tietyistä kehitysmaista peräisin oleville juutista ja
kookoskuiduista valmistetuille tuotteille tullietuuskohtelun, jossa yhteisen tullitariffin tulleja alennetaan asteittain, ja kokonaan tullit suspendoitiin vuodesta 1978 31
päivään joulukuuta 1994 asti.
Uuden GSP-järjestelmän tultua voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1995 yhteisö avasi yksipuolisesti GATTin
yhteydessä neuvoston asetuksilla (EY) N:o 764/96 (2),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
1401/98 (3), ja (EY) N:o 32/2000, joulukuun 31 päivään
2001 voimassaolevat yhteisön tullittomat tariffikiintiöt
juutista ja kookoskuiduista valmistetuille tuotteille tiet-

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 32/2000 liitteen III viidennessä sarakkeessa
(”Kiintiökausi”) olevat järjestysnumeroita 09.0107, 09.0109 ja
09.0111 koskevat ilmaisut ”1.1.2000—31.12.2000 ja
1.1.2001—31.12.2001” korvataan ilmaisuilla ”1.1.2002—
31.12.2002,
1.1.2003—31.12.2003
ja
1.1.2004—
31.12.2004”.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Frederik BOLKESTEIN

Komission jäsen

(1) EYVL L 5, 8.1.2000, s. 1.
(2) EYVL L 104, 27.4.1996, s. 1.
(3) EYVL L 188, 2.7.1998, s. 1.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2512/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 29 artiklassa säädettyyn tislaukseen liittyvän toisen osan
avaamisesta viinivuonna 2001/2002
vissä olevat talousarvion määrärahat huomioon ottaen
kyseisen tislauksen osalta olisi avattava toinen, 3
miljoonan hehtolitran osa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
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 33 artiklan,
ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien
osalta 25 päivänä heinäkuuta 2000 annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1623/2000 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2047/2001 (4), ja
erityisesti sen 63 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 1623/2000 63 artiklan 1 kohdan
kolmannessa alakohdassa säädetään, että viinivuonna
2001/2002 viinin tislaus juotavaksi tarkoitetuksi alkoholiksi tehdään kahdessa tai useammassa osassa. Tislauksen
ensimmäinen, 7 miljoonaa hehtolitraa pöytäviiniä
koskeva osa avattiin 16 päivän lokakuuta 2001 ja 15
päivän marraskuuta 2001 väliseksi ajaksi. Juotavaksi
tarkoitetun alkoholin alan nykykapasiteetti ja käytettä-

(2)

Viinin hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Avataan viinivuonna 2001/2002 asetuksen (EY) N:o 1493/
1999 29 artiklassa säädettyyn tislaukseen liittyvä toinen osa 1
päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän tammikuuta 2002 väliseksi ajaksi. Enimmäismäärä, josta asetuksen (EY) N:o 1623/
2000 65 artiklassa tarkoitetut sopimukset tai ilmoitukset
voidaan tehdä, on 3 miljoonaa hehtolitraa.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.

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

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

179,
328,
194,
276,

14.7.1999, s. 1.
23.12.2000, s. 2.
31.7.2000, s. 45.
19.10.2001, s. 15.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2513/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
etuuskohtelusopimusten mukaista tariffikiintiöissä tapahtuvaa puhdistettavaksi tarkoitetun raa'an
ruokosokerin tuontia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä
kerin määrittämisen tai puhdistamisen jälkeen. Maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (3),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
2299/2001 (4), 50 artiklan soveltamisella olisi toimijoille
liian raskaita taloudellisia seurauksia. Tämän vuoksi ei
ole perusteltua jättää soveltamatta etuuskohtelua sallitun
poikkeaman rajoissa tuotuihin määriin. Osittaisina
toimituksina tuotu kumuloitunut määrä ei kuitenkaan
voi ylittää kullekin puhdistajajäsenvaltiolle määritettyä
enimmäistarvetta. On siis tarpeen poiketa asetuksen (EY)
N:o 1291/2000 50 artiklasta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1) ja erityisesti sen 39 artiklan 6 kohdan ja 41
artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 1260/2001 39 artiklassa säädetään,
että markkinointivuosien 2001/2002—2005/2006
aikana maista, joiden kanssa yhteisö on tehnyt sopimuksen etuuskohteluun oikeuttavin edellytyksin toteutettavista toimituksista, peräisin olevasta raa'asta ruokosokerista kannetaan erityinen alennettu tuontitulli
yhteisön puhdistamoiden tarkoituksenmukaisten hankintojen varmistamiseksi. Tähän mennessä tällaiset sopimukset on tehty neuvoston päätöksellä 2001/870/EY (2)
sellaisten Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden
(AKT-maiden) kanssa, jotka ovat AKT—EY-kumppanuussopimuksen liitteessä V olevan AKT-sokeria
koskevan pöytäkirjan nro 3 osapuolia, sekä Intian tasavallan kanssa. Tämän vuoksi olisi vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan näistä sopimuksista
johtuvien erityistullien järjestelmässä.

Erityisen etuuskohteluun oikeutetun sokerin tuotavat
määrät vahvistetaan mainitun 39 artiklan mukaisesti
vuotuisen yhteisön taseen perusteella. Jos kyseinen tase
osoittaa raakasokerin tuontiin olevaa tarvetta, on koko
kyseiseksi markkinointivuodeksi tai osaksi sitä syytä
avata tariffikiintiö erityisin alennetuin tullein, jotta
yhteisön puhdistamoiden tarpeet voidaan tyydyttää
mainitussa 39 artiklassa vahvistetuissa rajoissa ja edellä
mainituissa sopimuksissa määrätyin edellytyksin ja
erityisesti siten, että erityiseksi alennetuksi tulliksi on
vahvistettu nolla.

Kun raakasokeria toimitetaan osissa kyseisessä tullietuusmenettelyssä, valkoisena sokerina ilmaistun tuontimäärän arvo voidaan vahvistaa vasta kyseisen raakaso-

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 325, 8.12.2001, s. 21.

(4)

Ottaen huomioon jäsenvaltioittain vahvistetut puhdistamista koskevat enimmäistarpeet ja niistä johtuva tarve
varmistaa tuotavan raakasokerin määrien jakautumisen
mahdollisimman moitteeton valvonta on suotavaa
säätää, että ainoastaan puhdistajat ovat oikeutettuja
saamaan kyseisiä tuontitodistuksia, jotka puhdistajat
voivat siirtää toisille puhdistajille. Tuontitodistus
velvoittaa tuomaan ja puhdistamaan kyseisen määrän
vaadituissa määräajoissa asetuksen (EY) N:o 1260/2001
39 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun rangaistusseuraamuksen uhalla.

(5)

Erityisen etuuskohteluun oikeutetun raakasokerin
määrän lastauksen ja toimituksen välillä voi olla odottamattomia viivästyksiä. Tämän vuoksi olisi sallittava tietty
poikkeama näiden viivästysten huomioon ottamiseksi.
Olisi säädettävä myös tietystä sallittavasta poikkeamasta
puhdistamiseen käytettävän ajan osalta.

(6)

Tuotavan raakasokerin alkuperä on mahdollista todistaa
esittämällä etuuskohtelun alaisten sokereiden tuontia
koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17
päivänä marraskuuta 1976 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2782/76 (5), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2665/98 (6),
tätä tarkoitusta varten säädetyt asiakirjat.

(7)

Kyseisen tuonnin erityisluonteen vuoksi olisi säädettävä
tietyistä poikkeuksista sokerialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 27 päivänä kesäkuuta 1995
annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1464/95 (7),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1148/98 (8).

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

152,
308,
318,
336,
144,
159,

24.6.2000, s. 1.
27.11.2001, s. 19.
18.11.1976, s. 13.
11.12.1998, s. 20.
28.6.1995, s. 14.
3.6.1998, s. 38.

L 339/20
(8)

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Tämän vuoksi tullietuussopimusten mukaisen tariffikiintiön rajoissa toteutettavaa puhdistettavaksi tarkoitetun
raa'an ruokosokerin tuontia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 2 päivänä elokuuta 1995
annettu komission asetus (ETY) N:o 1916/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2664/98 (2), on muutettava. Selkeyden ja järkiperäisyyden vuoksi se on syytä korvata tällä asetuksella.

(9)

Päätöksellä 2001/870/EY tehdyt sopimukset kattavat 1
päivän heinäkuuta 2001 ja 30 päivän kesäkuuta 2006
välisen ajan. Tätä asetusta olisi noudatettava takautuvasti
1 päivästä heinäkuuta 2001.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

21.12.2001
3 artikla

1.
Tuontitodistukset voidaan myöntää ainoastaan 2 artiklan
2 kohdassa tarkoitettujen kiintiöiden rajoissa. Asetuksen (EY)
N:o 1260/2001 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot
voivat myöntää näitä todistuksia ainoastaan puhdistajille, jotka
tuovat sokeria puhdistamoidensa tarpeisiin mainitun asetuksen
7 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Mainitun asetuksen 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut puhdistajat voivat kuitenkin siirtää kyseisiä todistuksia toisilleen.
Tuonti- ja puhdistamisvelvoitteita ei ole mahdollista siirtää
toiselle henkilölle, ja komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000
9 artiklan säännöksiä sovelletaan edelleen.
2.
Asianomaiset jäsenvaltiot voivat myöntää todistuksia
ainoastaan alueillaan sijaitseville puhdistamoille tarvittaessa
vahvistettujen erityisen etuuskohteluun oikeutetun sokerin
tuontitarpeiden rajoissa.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

4 artikla
1 artikla
Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, joita
sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 39 artiklassa säädettyyn erityistullijärjestelmään silloin, kun mainitun artiklan 1
kohdassa tarkoitetuista maista peräisin olevaa raakaa ruokosokeria tuodaan näiden maiden kanssa tehtyjen sopimusten
mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1464/95 6 artiklan 1
kohdassa säädetään, tuontitodistukset ovat voimassa myöntämispäivästään sen markkinointivuoden loppuun, jolle ne on
myönnetty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen
8 artiklan 1 kohdan soveltamista.

5 artikla
2 artikla
1.
Vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 1260/2001 38 artiklan
1 kohdassa tarkoitettuja markkinointivuosia 2001/2002—
2005/2006 varten kyseisen asetuksen 39 artiklan 3 kohdan
toisessa alakohdassa tarkoitetut puuttuvat määrät markkinointivuodeksi tai osaksi sitä yhteisön arvioidun raakasokerin
hankintataseen perusteella.
Kyseistä tasetta laadittaessa huomioon otettava todettu suora
kulutus ei saa ylittää mainitun 39 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kyseisen kulutuksen enimmäismäärää.
2.
Puuttuvat määrät tuodaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001
39 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen maiden kanssa tehdyn
sopimuksen mukaisesti avaamalla tariffikiintiöitä, joissa ei
kanneta tullia. Määrät voidaan jakaa jäsenvaltioittain niiden
oletettujen enimmäistarpeiden mukaan.
3.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 50
artiklassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan
4 kohdassa säädetyn sallitun poikkeaman rajoissa tuotuja
määriä pidetään tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä tuotuina, jos kyseisille tuontimäärille on myönnetty
tämän asetuksen 7 artiklassa tarkoitettu alkuperätodistus.
(1) EYVL L 184, 3.8.1995, s. 18.
(2) EYVL L 336, 11.12.1998, s. 18.

1.
Puhdistajan on jätettävä tuontitodistushakemus asianomaisen tuojajäsenvaltion toimivaltaiselle toimielimelle.
Hakemuksen liitteenä on oltava ilmoitus siitä, että kyseinen
puhdistaja sitoutuu puhdistamaan kyseisen raakasokerin
määrän sen markkinointivuoden aikana, jona se tuodaan.
Jos kyseistä sokeria ei puhdisteta säädetyssä määräajassa, todistusta hakeneen puhdistajan on maksettava raakasokeriin kyseisenä markkinointivuonna sovellettavaa täysimääräistä tullia
vastaava summa, johon mahdollisesti lisätään mainitun markkinointivuoden aikana todettu korkein lisätulli, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan soveltamista.
Todistusta hakeneen puhdistajan on kolmen kuukauden
kuluessa puhdistamiselle säädetyn määräajan päättymisestä
esitettävä todistuksen myöntäneelle jäsenvaltiolle tätä tyydyttävä todiste puhdistamisesta.
2.
Tuontitodistushakemuksen ja todistuksen 12 kohtaan on
tehtävä seuraava merkintä:
”…:sta/stä (asetuksen (EY) N:o 1260/2001 39 artiklan 1
kohdassa tarkoitettu maa tai maat) peräisin oleva asetuksen
(EY) N:o 1260/2001 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti erityisin
alennetuin tullein tuotava raakasokeri”.
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8 artikla

3.
Tuontitodistusta koskevaksi vakuudeksi vahvistetaan 0,30
euroa 100 nettokilogrammalta sokeria.

6 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 39 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun rangaistusseuraamuksen soveltamiseksi oletetut enimmäistarpeet ylittävillä määrillä tarkoitetaan seuraavien sokeriluokkien puhdistamoissa tosiasiallisesti puhdistettuja määriä,
jotka ylittävät asetuksen (EY) N:o 1260/2001 39 artiklan 2
kohdan mukaisesti kyseessä olevalle jäsenvaltiolle vahvistetun
oletetun enimmäistarpeen:
a) etuuskohteluun oikeutettu raakasokeri;
b) erityinen etuuskohteluun oikeutettu sokeri;
c) Ranskan merentakaisissa departementeissa saatu raakasokeri;
d) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (1) ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 2820/98 (2) mukaisesti avatuissa tariffikiintiöissä tuotu raakasokeri;

1.
Jollei kyseessä ole ylivoimainen este ja erityisen etuuskohteluun oikeutetun sokerin määrää ei ole voitu toimittaa riittävän ajoissa, jotta se olisi ollut mahdollista puhdistaa ennen
sen markkinointivuoden loppua, jolle tuontitodistus on myönnetty, tuontijäsenvaltion on mahdollista puhdistajan pyynnöstä
pidentää todistuksen voimassaoloaikaa 30 päivällä seuraavan
markkinointivuoden alusta lukien.
Tällöin kyseinen raakasokeri on puhdistettava 2 kohdassa
tarkoitetussa määräajassa ja se on kirjattava edellisen markkinointivuoden tiliin sen oletettujen enimmäistarpeiden rajoissa.
2.
Jos erityisen etuuskohteluun oikeutetun sokerin määrää ei
ole voitu puhdistaa ennen sen markkinointivuoden loppua,
jolle tuontitodistus on myönnetty, kyseisen jäsenvaltion on
mahdollista puhdistajan pyynnöstä myöntää puhdistusta varten
enintään 90 päivän pituinen lisäaika seuraavan markkinointivuoden alusta lukien.
Tällöin kyseinen raakasokeri on puhdistettava kyseisessä
määräajassa ja se on kirjattava edellisen markkinointivuoden
tiliin sen oletettujen enimmäistarpeiden rajoissa.

e) soveltuvin osin asetuksen (EY) N:o 1260/2001 38 artiklan 5
kohdassa tarkoitettu raaka juurikassokeri.

7 artikla
1.
Todiste asetuksen (EY) N:o 1260/2001 39 artiklan 1
kohdassa tarkoitetuista maista tuotavan sokerin alkuperästä
annetaan esittämällä tapauksen mukaan asetuksen (ETY) N:o
2782/76 6 artiklassa tai 7 artiklassa säädetty alkuperätodistus.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun alkuperätodistukseen on
merkittävä:
a) maininta ”asetuksen (EY) N:o 2513/2001 mukainen
erityinen etuuskohteluun oikeutettu sokeri”;
b) sokerin lastausajankohta ja markkinointivuosi, jona sokeri
toimitetaan;
c) kyseisen tuotteen CN-koodi.
3.
Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle jäljennökset
asianomaisten henkilöiden niille toimittamasta, edellä 1
kohdassa tarkoitetusta alkuperätodistuksesta.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on merkittävä
jäljennöksiin seuraavat maininnat:
a) asianomaisen laivausasiakirjan perusteella todettava päivämäärä, jona sokerin lastaus vientisatamassa on saatu päätökseen;
b) tuontitapahtumaa ja sellaisinaan tosiasiallisesti tuotuja
määriä koskevat tiedot.
(1) EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.
(2) EYVL L 357, 30.12.1998, s. 1.

L 339/21

9 artikla
1.
Asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava komissiolle
tiedoksi kuukausittain edellisen kuukauden osalta:
a) sellaisenaan punnitun raakasokerin määrä, jolle 3 artiklassa
tarkoitettuja tuontitodistuksia on myönnetty;
b) sellaisenaan punnitun raakasokerin määrä, joka on tosiasiallisesti tuotu 3 artiklassa tarkoitettuja todistuksia käyttäen;
c) sellaisenaan punnitun, valkoisena sokerina ilmaistun raakasokerin määrä, joka on puhdistettu tiedonantokuukautta
edeltävän kuukauden aikana.
2.
Asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava komissiolle
tiedoksi ennen kunkin markkinointivuoden 31 päivää heinäkuuta sellaisenaan punnitun raakasokerin määrä, joka on
tarkoitettu puhdistettavaksi ja joka on puhdistamoiden varastoissa kyseisen markkinointivuoden 1 päivänä heinäkuuta.

10 artikla
1.

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1916/95.

2.
Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina
tähän asetukseen.

11 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2001.

L 339/22
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

21.12.2001
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2514/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
määrättyyn järjestelmään liittyvien joulukuussa 2001 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanlihaalan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 1474/95
ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista
muna-alan ja ovalbumiinien osalta annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1474/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1043/2001 (2), ja erityisesti sen
5 artiklan 5 kohdan,
ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista
siipikarjanliha-alan osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun
komission asetuksen (EY) N:o 1251/96 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1403/2001, ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Vuoden 2002 ensimmäiselle vuosineljännekselle jätetyt tuontitodistushakemukset ovat tiettyjen tuotteiden osalta pienempiä
tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät, ja ne voidaan
tämän vuoksi hyväksyä kokonaisuudessaan, ja tiettyjen muiden
tuotteiden osalta suurempia kuin käytettävissä olevat määrät,

minkä vuoksi niitä on alennettava kiinteämääräisellä prosentilla
tasapuolisen jakamisen varmistamiseksi,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/
96 nojalla kaudeksi 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 2002 esitetyistä tuontitodistushakemuksista hyväksytään
tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu osuus.
2.
Tuontitodistushakemuksia voidaan jättää asetusten (EY)
N:o 1474/95 ja (EY) N:o 1251/96 säännösten mukaisesti
tämän asetuksen liitteessä tarkoitetusta kokonaismäärästä 1
päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta 2002.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

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

Komission jäsen

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

Prosentti, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 2002 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään

Jaksolla 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta
2002 käytettävissä oleva kokonaismäärä
(t)

E1

100,00

133 510,00

E2

100,00

2 335,29

E3

100,00

13 986,55

P1

100,00

5 335,00

P2

100,00

3 675,23

P3

4,44

175,00

P4

100,00

800,00
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2515/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
yhteisön sekä Puolan, Unkarin, Tšekin tasavallan, Slovakian, Romanian ja Bulgarian välisissä väliaikaisissa sopimuksissa määrättyyn järjestelmään liittyvien joulukuussa 2001 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1727/2000,
(EY) N:o 2290/2000, (EY) N:o 2433/2000, (EY) N:o 2434/
2000, (EY) N:o 2435/2000 ja (EY) N:o 2851/2000 säädetyn
siipikarjanliha- ja muna-alan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetusten (ETY) N:o
2699/93 ja (EY) N:o 1559/94 kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1899/97 (1),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1043/2001 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Vuoden 2002 ensimmäiseksi vuosineljännekseksi jätetyt tuontitodistushakemukset koskevat tiettyjen tuotteiden osalta enintään käytettävissä olevia määriä ja ne voidaan sen vuoksi
hyväksyä kokonaisuudessaan, ja eräiden muiden tuotteiden
osalta käytettävissä olevia määriä suurempia määriä, joista on

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

1 artikla
1.
Asetuksen (EY) N:o 1899/97 nojalla kaudeksi 1 päivästä
tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 2002 esitetyistä tuontitodistushakemuksista hyväksytään tämän asetuksen liitteessä
tarkoitettu osuus.
2.
Tuontitodistushakemuksia voidaan jättää asetuksen (EY)
N:o 1899/97 säännösten mukaisesti tämän asetuksen liitteessä
tarkoitetusta kokonaismäärästä 1 päivästä huhtikuuta 30
päivään kesäkuuta 2002.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

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

Komission jäsen

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

Kaudeksi 1 päivästä tammikuuta 31 päivään
maaliskuuta 2002 esitettyjen
tuontitodistushakemusten hyväksymisprosentti

Jaksolla 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta
2002 käytettävissä oleva kokonaismäärä
(t)

10

100,00

2 760,00

11

—

690,00

17

—

1 781,25

18

—

375,00

25

100,00

26

—

375,00

27

—

2 750,00

34

—

3 125,00

35

—

250,00

36

—

1 250,00

40

—

750,00

5 745,00

21.12.2001

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

L 339/27

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2516/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
joulukuussa 2001 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita
koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

teämääräisellä prosentilla tasapuolisen jakamisen varmistamiseksi,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita
maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
774/94 säädetyn tuontijärjestelmän soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanliha-alalla 22 päivänä
kesäkuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1431/
94 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1043/2001 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
Jaksoksi 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 2002
jätetyt tuontitodistushakemukset ovat suurempia kuin käytettävissä olevat määrät, ja niitä on tämän vuoksi alennettava kiin-

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
1.
Hyväksytään tämän asetuksen liitteen mukaisesti jaksoksi
1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 2002 asetuksen
(EY) N:o 1431/94 mukaisesti jätetyt tuontitodistushakemukset.
2.
Tuontitodistushakemuksia voidaan jättää asetuksen (EY)
N:o 1431/94 säännösten mukaisesti tämän asetuksen liitteessä
tarkoitetusta kokonaismäärästä 1 päivästä huhtikuuta 30
päivään kesäkuuta 2002.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

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

Komission jäsen

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

Prosentti, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta 2002 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään

Jaksolla 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta
2002 käytettävissä oleva kokonaismäärä
(t)

1

1,71

1 775,00

2

1,72

1 275,00

3

1,78

825,00

4

2,80

450,00

5

2,94

175,00
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2517/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(2)

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1260/2001 (1), ja erityisesti sen 27 artiklan 5 kohdan a
alakohdan ja 27 artiklan 15 kohdan,

Asetuksessa (EY) N:o 2347/2001 annettujen sääntöjen ja
perusteiden soveltamisesta komission käytettävissä
oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat
tuen määrät olisi muutettava tämän asetuksen liitteen
mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Muutetaan asetuksessa (EY) N:o 2347/2001 vahvistetut tukien
määrät tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Liitteessä tarkoitettuihin perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tuotteisiin 1
päivästä joulukuuta 2001 sovellettavat tukien määrät
vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 2347/
2001 (2).

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2001.

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

Komission jäsen

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

Valkoinen sokeri:

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 315, 1.12.2001, s. 39.

tuen
ennakkovahvistusta
käytettäessä

muissa tapauksissa

39,93

39,93
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2518/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta
lista suuntausta edustavina pidetyt edullisimmat tarjoukset ja hinnat. Määrittelyä varten otetaan huomioon
tarjousten ja yhden tai useamman edustavan eurooppalaisen pörssin noteeraamien hintojen keskiarvo yhteisön
satamaan cif-toimituksena kuljetetuista tuotteista, jotka
tulevat kansainvälisen kaupan kannalta edustavimpina
pidetyistä eri toimittajamaista. Puuvillan, josta siemenet
on poistettu, maailmanmarkkinahinnan määrittelyä
koskeviin perusteisiin tehdään kuitenkin mukautuksia,
joiden tavoitteena on ottaa huomioon toimitetun tuotteen laadun tai tarjousten ja hintojen luonteen vuoksi
perustellut erot. Nämä mukautukset vahvistetaan
asetuksen (EY) N:o 1591/2001 3 artiklan 2 kohdassa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyn puuvillaa
koskevan pöytäkirjan nro 4, sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1050/2001 (1),
ottaa huomioon puuvillan tuotantotuesta 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1051/
2001 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään säännöllisin väliajoin siemenistä puhdistetun puuvillan osalta todetun maailmanmarkkinahinnan perusteella ottamalla huomioon siemenistä puhdistetulle puuvillalle määritellyn hinnan ja
puuvillalle, josta siemeniä ei ole poistettu, lasketun
hinnan välinen suhde pitkällä aikavälillä. Tämä suhde
vahvistetaan puuvillan tukijärjestelmän soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2 päivänä
elokuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o
1591/2001 (3) 2 artiklan 2 kohdassa. Jos maailmanmarkkinahintaa ei voi määritellä tällä tavoin, hinta lasketaan viimeksi määritellyn hinnan perusteella.
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 5 artiklan mukaisesti
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta määritellään tuotteelle, joka vastaa tiettyjä
ominaisuuksia ja ottaen huomioon markkinoiden todel-

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisen johdosta
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinta vahvistetaan jäljempänä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1051/2001 4 artiklassa tarkoitetuksi
puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnaksi vahvistetaan 21,740 EUR/100 kg.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2001.

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

Komission jäsen

(1) EYVL L 148, 1.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 148, 1.6.2001, s. 3.
(3) EYVL L 210, 3.8.2001, s. 10.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2519/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

Siirappeihin ja tiettyihin muihin sellaisenaan vietäviin
sokerialan tuotteisiin sovellettavat tuet vahvistetaan
komission asetuksessa (EY) N:o 2341/2001 (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 2341/2001, sellaisena kuin se on
muutettuna, esitettyjen sääntöjen, perusteiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta komission tällä
hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että

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

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 kohdan
d, f ja g alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden viennin yhteydessä myönnettävä ja asetuksen (EY) N:o
2341/2001, sellaisena kuin se on muutettuna, vahvistettu tuki
tämän asetuksen liitteessä esitettyjen määrien mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2001.

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

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.
(2) EYVL L 315, 1.12.2001, s. 21.
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LIITE
siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta 20 päivänä
joulukuuta 2001 annettuun komission asetukseen
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

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

A00
A00
A00

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

1702 60 95 9000

A00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

1702 90 30 9000

A00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

1702 90 60 9000

A00

1702 90 71 9000

A00

1702 90 99 9900

A00

2106 90 30 9000

A00

EUR/100 kg kuiva-ainetta

2106 90 59 9000

A00

EUR/1 % sakkaroosia × 100 kg
tuotetta nettopaino

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

Tuen määrä

39,93 (2)
39,93 (2)
75,87 (4)
0,3993 (1)
39,93 (2)
0,3993 (1)
0,3993 (1)
0,3993 (1) (3)
39,93 (2)
0,3993 (1)

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

Huom: Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L
366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.
Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2032/2000 (EYVL L 243, 28.9.2000,
s. 14).
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2520/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta
(EY) N:o 1309/2001 (4), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2218/2001 (5).

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

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

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

(2)

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

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

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

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

Komission jäsen

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

(4) EYVL L 177, 30.6.2001, s. 21.
(5) EYVL L 300, 16.11.2001, s. 35.
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LIITE
valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa
sovellettavien lisätullien muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 2001 annettuun komission asetukseen
(EUR)
CN-koodi

Edustava hinta
100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

Lisätulli
100 kilogrammalta
kyseistä tuotetta

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

20,64
20,64
20,64
20,64
27,64
27,64
27,64
0,28

5,98
11,50
5,79
10,98
11,41
6,89
6,89
0,37

(1) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 431/68 (EYVL L 89, 10.4.1968, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklassa
määritellylle vakiolaadulle.
(2) Vahvistetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/72 (EYVL L 94, 21.4.1972, s. 1) 1 artiklassa määritellylle vakiolaadulle.
(3) Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2521/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen
tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta
käytetään, on toimenpide, jolla kyseisten eri tavoitteiden
saavuttaminen mahdollistetaan.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(5)

Neuvoston päätöksessä 87/482/ETY (7) hyväksytyn
Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen kesken
sovitun makaronivalmisteiden vientiä yhteisöstä Yhdysvaltoihin koskevan järjestelyn johdosta on tarpeen
eriyttää CN-koodeihin 1902 11 00 ja 1902 19 kuuluvien tavaroiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 3 ja 5 kohdan
mukaisesti on tarpeen vahvistaa alennetun tuen määrä
ottaen huomioon kyseiseen perustuotteeseen sovellettava
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1722/93 (8), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella
(EY) N:o 1786/2001 (9), mukainen tuotantotuen määrä,
joka on ollut voimassa tavaroiden oletettuna valmistusajankohtana.

(7)

Alkoholijuomia ei pidetä erityisen herkkinä niiden
valmistamiseen käytettävien viljojen hinnan vaihteluille.
Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan liittymissopimuksen 19. pöytäkirjassa kuitenkin määrätään,
että on säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä, joilla
helpotetaan yhteisössä viljellyn viljan käyttöä viljoista
valmistettavien alkoholijuomien tuotannossa. Siten on
syytä mukauttaa alkoholijuomien muodossa vietyihin
viljoihin sovellettavaa vientitukea.

(8)

On varmistettava jatkossakin varojen tiukka hallinnointi
ottaen huomioon menoarviot ja varojen saatavuus.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

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
3 kohdan,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1987/2001 (4), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan 1 kohdan ja
asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklan 1 kohdan
mukaan kummankin mainitun asetuksen 1 artiklassa
tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden ja
yhteisön markkinoiden noteerausten tai hintojen ero
voidaan kattaa vientituella.

(2)

Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa
komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000 (5), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
1563/2001 (6), määritellään tuotteet, joille olisi vahvistettava niiden vientiin tapauskohtaisesti sovellettava tuen
määrä, joko asetuksen (ETY) N:o 1766/92 liitteessä B tai
asetuksen (EY) N:o 3072/95 liitteessä B lueteltuina tavaroina.

(3)

(4)

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

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan
ensimmäisen alakohdan mukaan tuen määrä 100 kilogrammalle kyseisiä perustuotteita on vahvistettava
kullekin kuukaudelle.
Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän
vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat
vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta
suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava suojatoimenpiteitä estämättä silti pitkän aikavälin
sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen
niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L
L

181,
193,
329,
271,
177,
208,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.12.1995, s. 18.
12.10.2001, s. 5.
15.7.2000, s. 1.
1.8.2001, s. 8.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 liitteessä B tai asetuksen (EY) N:o
3072/95 liitteessä B lueteltuina tavaroina vietäviin asetuksen
(EY) N:o 1520/2000 liitteessä A mainittuihin ja joko asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 1 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 3072/95
sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin perustuotteisiin sovellettavien tukien määrät
vahvistetaan liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2001.
(7) EYVL L 275, 29.9.1987, s. 36.
(8) EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112.
(9) EYVL L 242, 12.9.2001, s. 3.
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Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

21.12.2001
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LIITE
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin
sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta 20 päivänä joulukuuta 2001 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)
Tuen määrä 100 kilogrammalta
perustuotetta
CN-koodi

Tuotteiden kuvaus (1)

tuen
ennakkovahvistusta
käytettäessä

muissa
tapauksissa

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan
yhdysvaltoihin

—

—

– muissa tapauksissa

—

—

—

—

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (2) 4 artiklan 5 kohtaa

—

—

– – vietäessä alaryhmään 2208 (3) kuuluvia tavaroita

—

—

– – muissa tapauksissa

—

—

1,852

1,852

– vietäessä alaryhmään 2208 (3) kuuluvia tavaroita

—

—

– muissa tapauksissa

—

—

1004 00 00

Kaura

—

—

1005 90 00

Maissi, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:
1,865

1,865

1001 10 00

1001 90 99

Durumvehnä:

Vehnä sekä rukiin sekavilja:
– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan
yhdysvaltoihin
– muissa tapauksissa:

1002 00 00

Ruis

1003 00 90

Ohra

– tärkkelys:
– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (2) 4 artiklan 5 kohtaa
– – vietäessä alaryhmään 2208 ( ) kuuluvia tavaroita
3

– – muissa tapauksissa

—

—

1,865

1,865

1,399

1,399

– CN-koodeihin 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 kuuluva glukoosi,
glukoosisiirappi, maltodekstriini, maltodekstriinisiirappi (4):
– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (2) 4 artiklan 5 kohtaa
– – vietäessä alaryhmään 2208 ( ) kuuluvia tavaroita
3

– – muissa tapauksissa
– vietäessä alaryhmään 2208 (3) kuuluvia tavaroita
– muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)

—

—

1,399

1,399

—

—

1,865

1,865

1,865

1,865

—

—

1,865

1,865

CN-koodiin 1108 13 00 kuuluva perunatärkkelys, joka rinnastetaan maissin
jalostuksesta saatavaan tuotteeseen:
– sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1520/2000 (2) 4 artiklan 5 kohtaa
– – vietäessä alaryhmään 2208 (3) kuuluvia tavaroita
– muissa tapauksissa

L 339/38

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

21.12.2001
(EUR/100 kg)
Tuen määrä 100 kilogrammalta
perustuotetta

CN-koodi

Tuotteiden kuvaus (1)

tuen
ennakkovahvistusta
käytettäessä

muissa
tapauksissa

Kokonaan hiottu riisi:
– lyhytjyväinen
– keskipitkäjyväinen
– pitkäjyväinen

19,200
19,200
19,200

19,200
19,200
19,200

1006 40 00

Rikkoutuneet riisinjyvät

4,400

4,400

1007 00 90

Durra

—

—

ex 1006 30

(1) Käytettyihin jalostettuihin tai niihin rinnastettavien tuotteiden määriin on tarvittaessa sovellettava komission asetuksen (EY) N:o 1520/2000, sellaisena kuin se on
muutettuna, liitteessä E olevia kertoimia (EYVL L 177, 15.7.2000, s. 1).
(2) Kyseisen tavaran CN-koodi on 3505 10 50.
(3) Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 liitteessä B olevat tuotteet tai asetuksen (ETY) N:o 2825/93 2 artiklassa tarkoitetut tuotteet.
(4) CN-koodien 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 siirapeille, jotka on saatu sekoittamalla glukoosi- ja fruktoosisiirappia, vientituki voidaan myöntää ainoastaan
glukoosisiirapin osalta.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2522/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 943/2001 tarkoitetun
tarjouskilpailun osana
vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o
1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne
tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen
suuruinen tai sitä alhaisempi.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä
vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien
toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 602/
2001 (4), ja erityisesti sen 4 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kaikkiin kolmansiin maihin, lukuun ottamatta Puolaa,
vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskeva tarjouskilpailu on avattu komission asetuksella (EY) N:o 943/
2001 (5).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklassa säädetään, että
komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu
määrä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 943/2001 tarkoittaman tarjouskilpailun
puitteissa 14. ja 20. joulukuuta 2001 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta tavallisen vehnän enimmäisvientitueksi
vahvistetaan 0,00 EUR/t.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2001.

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

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
89, 29.3.2001, s. 16.
133, 16.5.2001, s. 3.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2523/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1558/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana
vahvistamisesta ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o
1501/95 1 artiklassa tarkoitetut perusteet. Tässä tapauksessa tarjouskilpailun voittaa se tarjouksen tekijä tai ne
tarjousten tekijät, joiden tarjous on enimmäisvientituen
suuruinen tai sitä alhaisempi.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä
vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien
toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 602/
2001 (4), ja erityisesti sen 4 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kaikkiin kolmansiin maihin, lukuun ottamatta Amerikan
yhdysvaltoja ja Kanadaa, vietävän ohran vientitukea
ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu
komission asetuksella (EY) N:o 1558/2001 (5).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklassa säädetään, että
komissio voi toimitettujen tietojen perusteella ja
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen päättää enimmäisvientituen

(3)

Edellä tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta kyseisen
viljan tämänhetkisiin markkinoihin seuraa, että enimmäisvientitueksi olisi vahvistettava 1 artiklassa mainittu
määrä.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 1558/2001 tarkoittaman tarjouskilpailun
puitteissa 14. ja 20. joulukuuta 2001 välisenä aikana toimitettujen tarjousten osalta ohran enimmäisvientitueksi vahvistetaan
0,00 EUR tonnia kohti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2001.

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

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
89, 29.3.2001, s. 16.
140, 24.5.2001, s. 10.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2524/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
asetuksessa (EY) N:o 1005/2001 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta
menettelyä noudattaen päättää tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30
päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1766/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1666/2000 (2),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92
soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä
vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien
toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (3), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 602/
2001 (4), ja erityisesti sen 7 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kaikkiin kolmansiin maihin vietävän rukiin vientitukea
ja/tai vientimaksua koskeva tarjouskilpailu on avattu
komission asetuksella (EY) N:o 1005/2001 (5).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1501/95 7 artiklan mukaan
komissio voi toimitettujen tarjousten perusteella
asetuksen (ETY) N:o 1766/92 23 artiklassa säädettyä

(3)

Erityisesti asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa
säädetyt perusteet huomioon ottaen ei ole aiheellista
vahvistaa enimmäistukea.

(4)

Tässä asetuksessa määrätyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta niiden tarjousten osalta,
jotka on toimitettu 14. ja 20. joulukuuta 2001 välisenä aikana
osana asetuksessa (EY) N:o 1005/2001 tarkoitettua rukiin vientitukea koskevaa tarjouskilpailua.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2001.

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

Komission jäsen

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

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181, 1.7.1992, s. 21.
193, 29.7.2000, s. 1.
147, 30.6.1995, s. 7.
89, 29.3.2001, s. 16.
140, 24.5.2001, s. 10.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2525/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen
keskeyttämisestä
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(5)

Asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklan 5 kohdassa
määritellään riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientituen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(6)

Maailmanmarkkinatilanteen tai tiettyjen markkinoiden
erityisvaatimusten vuoksi voi olla tarpeen eriyttää tiettyjen tuotteiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Tietyillä markkinoilla vallitsevan pakatun pitkäjyväisen
riisin kysynnän huomioon ottamiseksi olisi säädettävä
erityisen tuen vahvistamisesta kyseiselle tuotteelle.

(8)

Tuki on vahvistettava vähintään kerran kuukaudessa; sitä
voidaan muuttaa muuna aikana.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1987/2001 (2), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan toisen alakohdan ja 15 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklan mukaan
kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden
maailmanmarkkinanoteerausten tai -hintojen sekä
kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus
voidaan korvata vientituella.

(9)

Kyseisten yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta
riisimarkkinoiden nykyiseen tilanteeseen ja erityisesti
riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien hintanoteerauksiin
yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi
vahvistettava tämän asetuksen liitteessä mainitun suuruiseksi.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklan 4 kohdan
nojalla tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta
yhteisön markkinoilla vallitseva riisin ja rikkoutuneiden
riisinjyvien saatavuus- ja hintatilanne ja sen kehitysnäkymät sekä toisaalta riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien
hintatilanne ja sen kehitysnäkymät maailmanmarkkinoilla. Saman artiklan mukaisesti on myös tärkeätä
turvata riisimarkkinoiden tasapaino ja hintojen ja
kaupan luonnollinen kehitys sekä lisäksi ottaa huomioon
suunniteltuun vientiin liittyvät taloudelliset seikat ja
tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla sekä perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten rajoitteet.

(10)

Yhteisön sitoumuksista Maailman kauppajärjestössä
johtuvien määrällisten rajoitusten hallinnon mukaisesti
on keskeytettävä sellaisten vientitodistusten myöntäminen, joihin liittyy vientituki.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

(3)

(4)

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

Komission asetuksessa (ETY) N:o 1361/76 (3)
vahvistetaan rikkoutuneiden riisinjyvien sallittu enimmäismäärä riisissä, jolle vientituki vahvistetaan, sekä
määritetään vähennysprosentti, jota kyseiseen tukeen on
sovellettava silloin, kun rikkoutuneiden riisinjyvien
suhteellinen osuus vietävässä riisissä on kyseistä enimmäismäärää suurempi.
14 849 t riisiä on mahdollista viedä tiettyihin määräpaikkoihin. On aiheellista käyttää komission asetuksen
(EY) N:o 1162/95 (4), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 409/2001 (5), 7 artiklan
4 kohdassa säädettyä menettelyä. Tämä menettely olisi
otettava huomioon tukia vahvistettaessa.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

329, 30.12.1995, s. 18.
271, 12.10.2001, s. 5.
154, 15.6.1976, s. 11.
117, 24.5.1995, s. 2.
60, 1.3.2001, s. 27.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EY) N:o 3072/95 1 artiklassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden, mainitun artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettuja tuotteita lukuun ottamatta, vientituet
vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

2 artikla
Lukuun ottamatta liitteessä mainittua 14 849 tonnin määrää
keskeytetään sellaisten vientitodistusten myöntäminen, joihin
liittyy tuen ennakkovahvistus.

3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2001.

21.12.2001

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

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

Komission jäsen
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LIITE
riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 20 päivänä joulukuuta 2001 annettuun komission asetukseen
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä (1)

1006 20 11 9000
1006 20 13 9000
1006 20 15 9000
1006 20 17 9000
1006 20 92 9000
1006 20 94 9000
1006 20 96 9000
1006 20 98 9000
1006 30 21 9000
1006 30 23 9000
1006 30 25 9000
1006 30 27 9000
1006 30 42 9000
1006 30 44 9000
1006 30 46 9000
1006 30 48 9000
1006 30 61 9100

R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R01
R01
—
R01
R02
R03
064
A97
021 ja 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 ja 023
R01
064
A97

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
160,00
160,00
160,00
—
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
166,00
192,00

1006 30 65 9100

R01
R02
R03
064
A97
021 ja 023
R01
064
A97
021 ja 023
064
064
R01
R02
R03
064
A97
021 ja 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 ja 023
R01
A97
064
R01
R02
R03
064
A97
021 ja 023
R01
A97
064
021 ja 023
—
—

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
166,00
192,00
192,00
166,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
200,00
192,00
197,00
166,00
192,00
192,00
200,00
192,00
166,00
192,00
—
—

1006 30 61 9900

1006 30 63 9100

1006 30 63 9900

1006 30 65 9900
1006 30 67 9100
1006 30 67 9900
1006 30 92 9100

1006 30 92 9900
1006 30 94 9100

1006 30 94 9900
1006 30 96 9100

1006 30 96 9900
1006 30 98 9100
1006 30 98 9900
1006 40 00 9000

(1) Asetuksen (EY) N:o 1162/95 7 artiklan 4 kohdassa vahvistettua menettelyä sovelletaan tämän asetuksen mukaisesti haettuihin todistuksiin seuraavien määrien osalta
määräpaikan mukaan:
Määräpaikka R01: 3 015 tonnia,
Määräpaikat R02, R03 yhteensä: 1 997 tonnia,
Määräpaikat 021 ja 023: 436 tonnia.
Määräpaikaa 064: 9 101 tonnia,
Määräpaikka A97: 300 tonnia.

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).
Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:
R01 Sveitsi, Liechtenstein ja Livignon ja Campione d'Italian kuntien alueet.
R02 Marokko, Algeria, Tunisia, Malta, Egypti, Israel, Libanon, Libya, Syyria, entinen Espanjan Sahara, Kypros, Jordania, Irak, Iran, Jemen,
Kuwait, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Oman, Bahrain, Qatar, Saudi-Arabia, Eritrea, Länsiranta ja Gazan alue, Viro, Latvia, Liettua, Puola,
Tšekin tasavalta, Slovenia, Slovakia, Norja, Färsaaret, Islanti, Venäjä, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, Jugoslavia, entinen
Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaidžan, Moldova, Ukraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgisia.
R03 Kolumbia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, Argentiina, Uruguay, Paraguay, Brasilia, Venezuela, Kanada, Meksiko, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kuuba, Bermuda, Etelä-Afrikka, Australia, Uusi-Seelanti, Hongkong EHA, Singapore, A40, A11
ei kuitenkaan Surinam, Guyana, Madagaskar.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2526/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
vilja- ja riisĳalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta
2993/95 (6), 4 artiklassa määritellään näiden tuotteiden
tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

(4)

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
3 kohdan,

Tietyille jalostetuille tuotteille myönnettävä tuki olisi
porrastettava tuotteiden tuhka-, raakakuitu-, kuoriaine-,
valkuaisaine-, rasva- tai tärkkelyspitoisuuden mukaan,
koska tämä pitoisuus osoittaa erityisen hyvin jalostettuun tuotteeseen tosiasiallisesti sisältyvän perustuotteen
määrän.

(5)

Maniokkĳuurten ja muiden trooppisten juurten ja mukuloiden sekä niistä valmistettujen jauhojen suunniteltavissa olevan viennin taloudelliset seikat eivät, erityisesti
kyseisten tuotteiden luonteen ja alkuperän huomioon
ottaen, tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista;
tiettyjen viljajalosteiden osalta yhteisön maailmankauppaan osallistumisen vähäinen merkitys ei tällä hetkellä
edellytä vientituen vahvistamista.

(6)

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

(7)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan
muuttaa muuna aikana.

(8)

Tietyt maissĳalosteet voivat olla lämpökäsiteltyjä ja tämä
saattaa johtaa sellaisen tuen myöntämiseen, joka ei
vastaa tuotteen laatua; olisi tarkennettava, että tällaiset
esihyytelöityä tärkkelystä sisältävät tuotteet eivät voi
saada vientitukea.

(9)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 22
päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 3072/95 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
asetuksella (EY) N:o 1987/2001 (4), ja erityisesti sen 13 artiklan
3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan ja asetuksen
(EY) N:o 3072/95 13 artiklan mukaan kyseisten
asetusten 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten
tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan
korvata vientituella.

Asetuksen (EY) N:o 3072/95 13 artiklan nojalla tuet on
vahvistettava ottaen huomioon toisaalta viljojen, riisin ja
rikkoutuneiden riisinjyvien saatavuutta sekä niiden
yhteisön markkinoiden hintoja ja toisaalta viljojen, riisin,
rikkoutuneiden riisinjyvien ja vilja-alan tuotteiden maailmanmarkkinahintoja koskeva tilanne ja niiden kehitysnäkymät; näiden samojen artiklojen nojalla on myös
varmistettava vilja- ja riisimarkkinoiden tasapainoinen
tilanne sekä hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys ja
lisäksi otettava huomioon suunnitellun viennin taloudelliset seikat ja tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
(3)

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

Vilja- ja riisĳalosteiden tuonti- ja vientĳärjestelmästä
annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/95 (5),
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L
L

181,
193,
329,
271,
147,

1.7.1992, s. 21.
29.7.2000, s. 1.
30.12.1995, s. 18.
12.10.2001, s. 5.
30.6.1995, s. 55.

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 3072/95 1 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitettujen ja asetuksen (EY) N:o 1518/95
soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuet vahvistetaan tämän
asetuksen liitteen mukaisesti.
(6) EYVL L 312, 23.12.1995, s. 25.

L 339/46

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
2 artikla

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

Komission jäsen

21.12.2001

21.12.2001

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

L 339/47

LIITE
vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 20 päivänä joulukuuta 2001 annettuun
komission asetukseen
Tuotekoodi

1102 20 10 9200 (1)
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 12 00 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 21 00 9000
1103 29 20 9000
1104 11 90 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 21 10 9100
1104 21 30 9100
1104 21 50 9100
1104 21 50 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

C01
C01
C01
C01
C01
C01
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

26,11
22,38
22,38
0,00
0,00
0,00
0,00
33,57
26,11
22,38
22,38
18,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,84
24,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tuotekoodi

1104 23 10 9100
1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00
A00

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

27,98
21,45
0,00
0,00
0,00
0,00
4,66
0,00
0,00
0,00
0,00
29,84
29,84
29,84
29,84
66,88
66,88
0,00
29,23
22,38
29,23
22,38
22,38
29,23
22,38
30,63
21,26
22,38

(1) Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka on lämpökäsitelty siten, että tärkkelys on esihyytelöitynyt.
(2) Tuet myönnetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2730/75 (EYVL L 281, 1.11.1975, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti.

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 asetuksessa (EY) N:o 2032/2000 (EYVL L 243, 28.9.2000, s. 14).
C01: Kaikki määräpaikat, Puola pois luettuna.
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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2527/2001,
annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,
viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta
jaisia tuotteita; tukea on myönnettävä rehuseosten sisältämän viljatuotteiden määrän mukaan.

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
3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

(4)

Tuen määrässä on lisäksi otettava huomioon kyseisten
tuotteiden myyntimahdollisuudet ja -edellytykset maailmanmarkkinoilla, tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla ja viennin taloudelliset seikat.

(5)

Tuen laskemisen perusteena olisi tällä hetkellä kuitenkin
suotavaa käyttää rehuseoksissa yleisesti käytettyjen
raaka-aineiden hinnoissa yhteisön markkinoilla ja maailmanmarkkinoilla todettua eroa, mikä mahdollistaa
mainittujen tuotteiden viennin taloudellisten edellytysten
selkeämmän huomioon ottamisen.

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan mukaan
kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden
maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja yhteisön
hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettäviin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja
vientĳärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja
vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen
(EY) N:o 1162/95 muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta
1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1517/95 (3)
2 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(6)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan
muuttaa muuna aikana.

(7)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

Laskemisessa on otettava huomioon myös viljatuotepitoisuus; yksinkertaisuuden vuoksi tukea olisi maksettava
kahdelle ”viljatuotteiden” luokalle, eli maissille, jota
käytetään yleisimmin vientiin tarkoitettujen rehuseosten
valmistuksessa, ja maissipohjaisille tuotteille, sekä
”muille viljoille”, jotka muodostuvat tukeen oikeutetuista
viljatuotteista, lukuun ottamatta maissia ja maissipoh-

Asetusten (ETY) N:o 1766/92 ja (EY) N:o 1517/95 soveltamisalaan kuuluvien rehuseosten vientituet vahvistetaan tämän
asetuksen liitteen mukaisesti.

(3)

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2001.

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

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.
(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.
(3) EYVL L 147, 30.6.1995, s. 51.
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LIITE
viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 20 päivänä joulukuuta 2001 annettuun
komission asetukseen
Vientitukea saavan tuotteen koodi:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Viljatuotteet

Maissi ja maissipohjaiset tuotteet

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukien määrä

A00

EUR/t

18,65

A00

EUR/t

0,00

CN-koodit 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10
Viljatuotteet, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia
tuotteita

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.
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 17 päivänä joulukuuta 2001,
tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma)
(2001/923/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(4)

Neuvosto antoi 28 päivänä kesäkuuta 2001 euron
väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä
asetuksen (EY) N:o 1338/2001 (5), jossa käsitellään tietojenvaihtoa, yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa, myös
euron suojelun ulkoisten näkökohtien osalta, sekä luottolaitosten velvoitetta poistaa liikkeestä vääriksi tietämänsä tai epäilemänsä rahat ja jonka tavoitteena on
luoda yleiset yhteistyöpuitteet sovellettavaksi ennen
eurosetelien ja -metallirahojen käyttöönottoa vuonna
2002, sekä asetuksen (EY) N:o 1339/2001 euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun
asetuksen (EY) N:o 1338/2001 vaikutusten laajentamisesta koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi (6).

(5)

Käydyt neuvottelut ja saadut kokemukset osoittavat, että
kansallisen tason toimiin verrattuna on hyödyllistä
toteuttaa pitkäaikainen, täydentävä ja monialainen
erityisohjelma yhteisön tasolla. Näin ollen edellä mainittuja asetuksia on syytä täydentää hyväksymällä toimintaohjelma, jolla pyritään valistamaan henkilöitä, joita
euron suojaaminen rahanväärennykseltä koskee, toteuttamalla muun muassa tietojenvaihtoon ja henkilövaihtoon liittyviä toimenpiteitä sekä teknisiä, tieteellisiä ja
koulutuksellisia tukitoimia. Ohjelma tukee ja täydentää
jäsenvaltioiden toimia perustamissopimuksen 5 artiklassa määrättyä toissijaisuusperiaatetta noudattaen.

(6)

On syytä varmistaa, että tämä yhteisön toimintaohjelma,
joka erityisesti koskee euron suojaamista rahanväärennykseltä, on yhdenmukainen muiden nykyisten tai tulevien ohjelmien ja toimien kanssa ja täydentää niitä.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 123 artiklan 4 kohdan kolmannen virkkeen,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (3),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Perustamissopimuksessa määrätään, että yhteisön
vastuulla on toteuttaa toimenpiteet, jotka ovat tarpeen
euron ottamiseksi nopeasti käyttöön yhtenäisvaluuttana.

(2)

Toimenpiteistä eurosetelien ja -metallirahojen oikeudellisen aseman turvaamiseksi 7 päivänä heinäkuuta 1998
annetussa Euroopan keskuspankin (EKP) suosituksessa (4)
pyydettiin komissiota toteuttamaan yhteistyötä eurosetelien ja -metallirahojen väärentämisen torjunnassa ja
ehdotettiin, että neuvosto, komissio ja jäsenvaltiot
tarkastelisivat mahdollisuuksia toteuttaa kaikki ajateltavissa olevat toimenpiteet rahanväärennyksen torjunnan
tehostamiseksi.

(3)

Euron suojelusta 22 päivänä heinäkuuta 1998 neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan keskuspankille
annetussa komission tiedonannossa komissio ilmoitti
tutkivansa mahdollisuutta aloittaa kaikille rahanväärennyksen ehkäisemis-, havaitsemis- ja torjuntajärjestelmästä vastuussa oleville toimijoille osoitettu toiminta,
jonka avulla voitaisiin määritellä tulevan ohjelmatyön
suuntaviivat.

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

EYVL C 240 E, 28.8.2001, s. 120.
Lausunto annettu 13.11.2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
EYVL C 293, 19.10.2001, s. 3.
EYVL C 11, 15.1.1999, s. 13.

(5) EYVL L 181, 4.7.2001, s. 6.
(6) EYVL L 181, 4.7.2001, s. 11.
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Tämän ohjelman soveltamiseksi komissio kuulee
asetuksen (EY) 1338/2001 mukaisessa neuvoa-antavassa
komiteassa kaikkien euron suojaamistarpeiden arvioinnista pääasiallisesti vastuussa olevien toimijoiden edustajia (erityisesti jäsenvaltioiden nimeämiä toimivaltaisia
kansallisia viranomaisia, Euroopan keskuspankkia ja
Europolia) varsinkin vaihdon, avunannon ja koulutuksen
alalla, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta euron rahanväärennykseltä suojaamista koskeviin Euroopan keskuspankin tehtäviin.

(8)

On tärkeää, että yhteisö suosii yhteistyötä kolmansien
maiden kanssa euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä.

(9)

Tähän päätökseen sisältyy talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta
6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten
sopimuksen (1) 34 kohdan mukainen rahoitusohje
ohjelman koko keston ajaksi, tämän kuitenkaan vaikuttamatta perustamissopimuksessa määriteltyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan.

(10)

Tämä päätös ei rajoita Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen perustuvia aloitteita rikosoikeudellisia näkökohtia koskevien ohjelmien perustamiseksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Ohjelman perustaminen
1.
Tällä päätöksellä perustetaan yhteisön toimintaohjelma
tukemaan ja täydentämään toimia, joihin jäsenvaltiot ovat
ryhtyneet ja joita toteutetaan nykyisten tai tulevien ohjelmien
puitteissa euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä.
2.
Tätä toimintaohjelmaa kutsutaan Perikles-ohjelmaksi. Se
pannaan täytäntöön 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän
joulukuuta 2005 välisenä aikana.
3.
Ohjelma pannaan täytäntöön ja arvioidaan 5—13
artiklan mukaisesti.

2 artikla
Ohjelman tavoitteet
1.
Yhteisön toimintaohjelman tarkoituksena on suojata
euroa rahanväärennykseltä 3 artiklassa säädetyin toimenpitein.
Ohjelmassa otetaan huomioon monikansalliset ja monialaiset
näkökohdat. Sillä pyritään yhdenmukaistamaan toimien
sisältöä, jotta varmistettaisiin parhaisiin toimintatapoihin perustuva yhtäläinen suojataso kunkin jäsenvaltion perinteiden
mukaisesti.
(1) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.

2.
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Sen tavoitteena on erityisesti:

a) lisätä asianomaisten henkilöiden tietämystä uuden valuutan
merkityksestä yhteisölle (myös varantovaluuttana ja kansainvälisenä maksuvälineenä),
b) edistää keskinäisen luottamuksen ja yhteisymmärryksen
luomista asianomaisten organisaatioiden ja henkilöstön
välillä, muun muassa toimintamenetelmien ja ongelmien
osalta asianmukaisilla eri toimenpiteillä, kuten harjoittelujaksoilla, erityisillä työryhmillä tai luennoitsijoiden osallistumisella kansallisiin koulutustilaisuuksiin sekä henkilövaihdolla,
c) lähentää korkeatasoista kouluttajien koulutusta kansallisia
toimintastrategioita noudattaen,
d) tiedottaa suurelle yleisölle erityisesti yhteisön ja kansainvälisestä asiaa koskevasta lainsäädännöstä ja välineistä.

3 artikla
Toimenpiteiden sisältö
1.
Koulutuksen ja operatiivisen tuen sisältö laaditaan monialaisen ja monikansallisen lähestymistavan pohjalta, ja siinä
otetaan huomioon turvallisuusnäkökohtien lisäksi muun
muassa strategisten ja teknisten tietojen vaihtoon liittyvät näkökohdat sekä tekninen ja tieteellinen apu.
2.
Tietojenvaihdon toteuttaminen yhteisön tasolla koskee
erityisesti valvonta- ja analyysimenetelmiä, jotta voitaisiin arvioida seuraavia seikkoja:
a) rahanväärennyksen taloudelliset vaikutukset,
b) tietokantojen toiminta,
c) tietokonesovellusten käyttäminen väärän rahan paljastamisvälineissä,
d) tutkinta- ja tiedustelumenetelmät,
e) tieteellinen apu (varsinkin tieteelliset tietokannat ja teknologian/uutuuksien seuranta),
f) pikahälytysjärjestelmien toiminta,
g) pikahälytysjärjestelmiin liittyvät kysymykset kuten tiedottamisvelvollisuuden laajuus,
h) henkilötietojen suojaaminen,
i) yhteistyönäkökohdat,
j) euron suojaaminen Euroopan unionin ulkopuolella,
k) tutkimustoiminta,
l) operatiivisen erikoisosaamisen hankkiminen.
Tietojenvaihto voidaan toteuttaa erilaisina toimenpiteinä kuten
työkokousten, tapaamisten ja seminaarien järjestämisenä ja
tavoitteellisena harjoittelu- ja henkilövaihtopolitiikkana.
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3.
Teknistä, tieteellistä ja operatiivista apua annetaan erityisesti seuraavissa asioissa:
a) toimenpiteet, joiden avulla yhteisön tasolla kehitetään
opetusvälineitä (Euroopan unionin säädöskokoelma, tiedote,
käsikirjat, sanastot ja sanaluettelot, erityisesti tieteellistä apua
ja teknologian seurantaa koskevat tietopankit) tai tietoteknisiä apuvälineitä (kuten ohjelmistot),
b) monialaisesti ja monikansallisesti suuntautuneiden tutkimusten toteuttaminen,
c) yhteisön tasolla toteutettavan väärän rahan paljastamistoiminnan tukena käytettävien teknisten työvälineiden ja
menetelmien kehittäminen.

4 artikla
Toimien ja yhteistyön kohderyhmät
1.

Toimien kohderyhminä ovat erityisesti:

a) rahanväärennyksen paljastamiseen ja torjuntaan osallistuvat
toimivaltaiset yksiköt (erityisesti poliisilaitos ja veroviranomaiset niiden kansallisten tehtävien mukaisesti),
b) tiedustelupalvelun henkilöstö,
c) kansallisten keskuspankkien, rahapajojen ja muiden rahoituksen välittäjien edustajat (erityisesti rahoituslaitosten
vastuualueiden osalta),
d) liikepankkien edustajat (erityisesti rahoituslaitosten vastuualueiden osalta),
e) alaan erikoistuneet tuomarit ja lakimiehet,
f) muut tahot tai ammattiryhmät, joita asia koskee (kuten
keskuskauppakamarit tai muut ryhmittymät, jotka ovat
yhteydessä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, liikkeenharjoittajiin ja kuljetusalan työntekijöihin).
2.
Komission antaman panoksen lisäksi seuraavia tahoja
pyydetään osallistumaan erikoisosaamisellaan yhteisön toimintaohjelman tavoitteiden toteuttamiseen:
a) kansalliset keskuspankit ja EKP, muun muassa väärennösten
seurantajärjestelmän (CSM) osalta,
b) kansalliset setelien tutkimuskeskukset ja metallirahojen
tutkimuskeskukset,
c) Euroopan teknis-tieteellinen eurometallirahaväärennösten
analysointi- ja luokittelukeskus ja kansalliset rahapajat,
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f) erikoisalojen edustajat, esimerkiksi monistustekniikan ja
aitouden tarkistamistekniikan ammattilaiset, painajat ja
kaivertajat,
g) muut asiantuntijayhteisöt, tarvittaessa myös kolmansista
maista ja varsinkin jäsenyyttä hakeneista ehdokasmaista.

5 artikla
Johdonmukaisuus ja täydentävyys
1.
Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat ja koordinoivat
ohjelmaa tiiviissä yhteistyössä.
Koordinoinnissa otetaan huomioon myös muut, erityisesti
EKP:n ja Europolin toteuttamat toimet.
2.
Komissio valvoo, että tämä yhteisön toimintaohjelma,
joka erityisesti koskee euron suojaamista rahanväärennykseltä,
on johdonmukainen muiden nykyisten tai tulevien ohjelmien ja
toimien kanssa ja täydentää niitä, erityisesti moitteettoman
varainhoidon varmistamiseksi.

6 artikla
Rahoitusohje
Rahoitusohje yhteisön toimintaohjelman toteuttamiseksi 1
artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle ajanjaksolle on 4 miljoonaa
euroa.
Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

7 artikla
Kansainvälinen yhteistyö
Ohjelmaan voivat eurosetelien ja -metallirahojen jakelujärjestelyistä, operatiivisista tarpeista sekä uhkien ja riskien arvioinnista
riippuen osallistua assosioituneet jäsenyyttä hakeneet ehdokasmaat niiden edellytysten mukaisesti, jotka on vahvistettu
kyseisten maiden kanssa tehdyissä tai tehtävissä assosiaatiosopimuksissa ja niihin liitetyissä yhteisön ohjelmiin osallistumista
koskevissa lisäpöytäkirjoissa.
Sikäli kuin yhteisön talousarviossa on käytettävissä määrärahoja, ohjelmaan voivat lisäksi osallistua tarvittaessa kolmannet
maat niiden kanssa sovittavien edellytysten ja yksityiskohtaisten
sääntöjen mukaisesti.

d) Europol ja Interpol,
e) väärän rahan valmistamisen vastustamisesta 20 päivänä
huhtikuuta 1929 Genevessä allekirjoitetun kansainvälisen
yleissopimuksen (1) 12 artiklassa tarkoitetut rahanväärennyksen estämisestä vastaavat kansalliset keskustoimistot
sekä muut rahanväärennyksen ehkäisyyn, paljastamiseen ja
torjuntaan erikoistuneet yksiköt,
(1) Kansainliitto, Sopimussarja n:o 2623 (1931), s. 372.

8 artikla
Työkokouksia, tapaamisia ja seminaareja koskevat rahoitussäännökset
1.
Edellä 3 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa mainittujen komission järjestämien työkokousten, tapaamisten ja
seminaarien osalta:
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a) yhteisö korvaa:
i) osallistuvan henkilöstön matka- ja oleskelukulut jossain
toisessa jäsenvaltiossa sekä tilaisuuksien järjestämiseen
liittyvät yleiskulut,
ii) tilaisuuksiin liittyvän opetusmateriaalin julkaisu- ja käännöskulut;
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2.
Jäsenvaltiot korvaavat kuitenkin kaikki kulut, jotka liittyvät näiden opetusvälineiden sekä viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmien muihin, yhteisön toiminta-alan ulkopuolisiin
osiin; niihin kuuluvat kyseisten järjestelmien kansalliset tietokannat, yhteisön vastuulla olevien osien ja muiden osien väliset
verkkoyhteydet sekä ohjelmistot ja laitteistot, joita kukin jäsenvaltio pitää tarpeellisina voidakseen käyttää kyseisiä järjestelmiä
täysipainoisesti koko hallinnossaan.

b) jäsenvaltiot korvaavat:
i) henkilöstönsä perus- ja jatkokoulutusta koskevat kulut,
erityisesti teknisen koulutuksen osalta,
ii) tietyt logistiikkakulut, jotka liittyvät työkokousten, tapaamisten ja seminaarien järjestämiseen yhteisön rahoituksella ja jäsenvaltioiden alueella (kuten maan sisäiset kuljetukset, luentosalien ja/tai tulkkaustilojen tarjoaminen
tilaisuuden käyttöön).
2.
Kun 3 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa mainittuja
työkokouksia, tapaamisia ja seminaareja järjestetään yhdessä
muiden kumppanien, kuten EKP:n, Europolin tai Interpolin
kanssa, tilaisuuksien järjestämiskulut jaetaan näiden kesken.
Kumppanit voivat osallistua kuluihin luontoissuorituksin edellyttäen, että ne ovat huomattavia. Kukin kumppani vastaa
kuitenkin omien luennoitsijoidensa matka- ja oleskelukuluista.

11 artikla
Ulkoisia toimia koskevat rahoitussäännökset
Yhteisö korvaa kulut kolmansien maiden henkilöstön osallistumisesta 8 artiklassa säädettyihin työkokouksiin, tapaamisiin ja
seminaareihin, ja lisäksi se voi rahoittaa enintään 70 prosentin
suuruisen osan kolmannen maan alueella järjestettävistä koulutustoimista sekä maassa toteutettavista operatiiviseen tukeen
liittyvistä toimenpiteistä 7 artiklassa säädetyin edellytyksin.

12 artikla
Hankkeiden esittäminen ja valinta

9 artikla
Henkilövaihtoa koskevat rahoitussäännökset
1.
Yhteisö korvaa kulut jäsenvaltion henkilöstön osallistumisesta 3 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa esitettyyn
harjoittelu- tai vaihtotoimintaan, jos se on osa 2 artiklassa
tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamista.

1.
Ohjelman yhteydessä toteutettavat hankkeet voivat olla
lähtöisin jäsenvaltioiden toimivaltaisilta viranomaisilta tai
komissiolta.
Jäsenvaltiot esittävät enintään yhden (3 artiklan 2 kohdan
toisessa alakohdassa tarkoitettuihin työkokouksiin, tapaamisiin
ja seminaareihin liittyvän) hankkeen vuodessa; tämän lisäksi ne
voivat tehdä harjoittelua, henkilövaihtoa tai avunantoa
koskevia hanke-esityksiä.

2.
Jäsenvaltiot korvaavat kuitenkin kulut henkilöstönsä osallistumisesta sellaiseen harjoittelu- tai vaihtotoimintaan, joka
toteutetaan ohjelman ulkopuolella.

2.
Komissio valitsee jäsenvaltioiden esitykset sekä omat
hanke-esityksensä seuraavien perusteiden mukaisesti:

10 artikla

b) eurooppalainen ulottuvuus, myös erityisesti EKP:n ja Europolin kanssa tehtävän yhteistyön näkökohdat,

Tukea koskevat rahoitussäännökset

c) se, miten hanke täydentää aiemmin toteutettuja, parhaillaan
toteutettavia tai tulevia hankkeita,

a) yhdenmukaisuus 2 artiklassa määritettyjen ohjelmatavoitteiden kanssa,

1.
Yhteisö korvaa osarahoituksena enintään 70 prosenttia 3
artiklan 2 kohdassa mainitusta operatiivisesta tuesta, ja erityisesti:

d) hankkeen järjestäjän kyky panna hanke täytäntöön,

a) opetusvälineiden ja tietokonesovellusten tai koko EU:n
kannalta merkittävien teknisten työvälineiden suunnittelu- ja
kehittämiskulut,

f) haettavan tuen määrä ja sen suhde odotettuihin tuloksiin,

e) hankkeen omat ansiot ja sen kustannus-hyötysuhde,

g) odotettujen tulosten vaikutus ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen.

b) tutkimuskulut, esimerkiksi sellaisista lainsäädännön vertailututkimuksista, jotka koskevat euron suojaamista rahanväärennykseltä.

Ohjelmaan valitaan toimet, jotka vastaavat parhaiten edellä
esitettyjä perusteita.

Komission aloitteesta toteutettavat operatiiviset tukitoimet
voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti rahoittaa kokonaan.

3.
Komissio vastaa ohjelman hallinnoinnista ja toteuttamisesta yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.
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13 artikla

14 artikla

Seuranta ja arviointi

Sovellettavuus

1.
Rahoitettavaksi valittujen hankkeiden edunsaajien on
toimitettava komissiolle vuosikertomus.

Tätä päätöstä sovelletaan jäsenvaltioissa, jotka ovat ottaneet
euron yhtenäisvaluutaksi.

2.
Komissio arvioi hankkeiden päätteeksi niiden toteuttamismenetelmät ja vaikutuksen selvittääkseen, saavuttivatko hankkeet alkuperäiset tavoitteensa.

15 artikla

3.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle:

a) viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2005 ohjelman hallinnoijasta riippumattomien asiantuntijoiden laatiman kertomuksen, jossa arvioidaan ohjelman aiheellisuus, tehokkuus
ja vaikuttavuus, sekä tiedonannon, jossa arvioidaan, onko
aihetta tämän ohjelman jatkamiseen ja muuttamiseen;
komissio liittää tiedonantoon asiaa koskevan ehdotuksen.
b) ohjelman päätyttyä ja viimeistään 30 päivänä kesäkuuta
2006 yksityiskohtaisen selvityksen ohjelman toteuttamisesta
ja tuloksista kiinnittäen huomiota erityisesti yhteisön taloudellisen tuen tuomaan lisäarvoon.

Voimaantulo
Tätä päätöstä noudatetaan päivästä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.
Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 17 päivänä joulukuuta 2001,
euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä perustettavasta tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta
koskevasta toimintaohjelmasta (Perikles-ohjelma) tehdyn päätöksen vaikutusten laajentamisesta
jäsenvaltioihin, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi
(2001/924/EY)
ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( ),
2

1 artikla
Päätöksessä 2001/923/EY olevia 1—13 artiklan säännöksiä
sovelletaan myös niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole ottaneet
euroa yhtenäisvaluutakseen.

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Tehdessään päätöksen 2001/923/EY euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä perustettavasta tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevasta toimintaohjelmasta (Perikles-ohjelma) (3) neuvosto sääti, että sitä
sovelletaan niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat ottaneet
euron yhtenäisvaluutakseen.
Ohjelman nojalla toteutettavien tietojenvaihdon, henkilövaihdon sekä avunantoa ja koulutusta koskevien
toimenpiteiden on kuitenkin oltava yhtenäisiä koko
yhteisössä, ja siksi on syytä antaa tarvittavat säädökset
vastaavan euron suojan ulottamiseksi myös niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi,

(1) EYVL C 240 E, 28.8.2001, s. 124.
(2) Lausunto annettu 13. marraskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(3) Ks. tämän virallisen lehden sivu 50.

2 artikla
Tätä päätöstä noudatetaan päivästä, jona se julkaistaan
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002.
Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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KOMISSIO
KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 20 päivänä joulukuuta 2001,
klassiseen sikaruttoon liittyvistä suojatoimenpiteistä Espanjassa ja päätöksen 2001/863/EY kumoamisesta
(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4720)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2001/925/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista
yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden
kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 26 päivänä
kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 92/118/ETY (2), ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

(6)

Espanja on toteuttanut alueellaan klassisen sikaruton
serologista seurantaa koskevia lisätoimenpiteitä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän
eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Kataloniassa Espanjassa esiintyy klassista sikaruttoa.

(2)

Elävien sikojen kaupan vuoksi nämä tautitapaukset
muodostavat uhan muiden jäsenvaltioiden karjalle.

(3)

(4)

(5)

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

Espanja on toteuttanut toimenpiteitä yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/
EY (3) mukaisesti.
Komissio toteutti ennen pysyvän eläinlääkintäkomitean
kokousta yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa
joitakin väliaikaisia suojatoimenpiteitä suojatoimenpiteistä klassista sikaruttoa vastaan Espanjassa tehdyllä
päätöksellä 2001/863/EY (4).
Tilanteen kehittymisen ja epidemiologisista tutkimuksista saatujen tulosten perusteella on tarpeen jatkaa jo
aloitettuja toimenpiteitä ja selkeyden vuoksi kumota
päätös 2001/863/EY.
EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

L
L
L
L

224, 18.8.1990, s. 29.
62, 15.3.1993, s. 49.
316, 1.12.2001, s. 5.
321, 6.12.2001, s. 38.

1 artikla
1.
Espanjan on varmistettava, että vain sellaisia sikoja saa
lähettää, jotka:
a) ovat lähtöisin liitteessä kuvattujen alueiden ulkopuolelta, ja
b) ovat olleet alkuperätilalla vähintään 30 päivää ennen
lastausta tai, jos ne ovat alle 30 päivän ikäisiä, syntymästään
asti, ja
c) ovat lähtöisin tilalta, jonne ei ole tuotu eläviä sikoja
kyseisten sikojen lähettämistä välittömästi edeltäneiden 30
päivän aikana, ja
d) kuljetetaan suoraan virallisesti sinetöidyissä kuljetusvälineissä ilman keräilykeskuksessa käyntiä määräpaikkana
olevalle tilalle tai määräpaikkana olevaan teurastamoon.
Kauttakuljetus liitteessä kuvatun alueen läpi saa tapahtua
ainoastaan pääteitä tai rautateitä käyttäen ja kuljetusvälinettä
pysäyttämättä.
2.
Liitteessä kuvattujen alueiden ulkopuolelta tulevien
sikojen siirrot sallitaan ainoastaan kolmen päivän kuluttua
toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen määräpaikan ja
mahdollisen kauttakulkumaan keskus- ja paikallishallinnon
eläinlääkintäviranomaisille osoittamasta ennakkoilmoituksesta.
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2 artikla

5 artikla

1.
Espanjan on varmistettava, että sikojen siemennestettä ei
lähetetä, paitsi jos siemenneste on peräisin liitteessä tarkoitetun
alueen ulkopuolella sijaitsevilla, neuvoston direktiivin 90/
429/ETY (1) 3 artiklan a kohdassa tarkoitetuilla keinosiemennysasemilla pidetyistä karjuista.

Espanjan on varmistettava, että sikoja ei siirretä alkuperätilalta muuhun määräpaikkaan liitteessä kuvatuilla alueilla ellei
kyseisellä tilalla kuljetusta edeltäneiden 30 vuorokauden
aikana Espanjan viranomaisten antaminen yksityiskohtaisten
ohjeiden mukaisesti suoritetuista klassisen sikaruton serologisista testeistä ole saatu negatiivisia tuloksia.

2.
Espanjan on varmistettava, että sikojen munasoluja ja
alkioita ei lähetetä, paitsi jos ne ovat peräisin liitteessä kuvattujen alueiden ulkopuolella olevilla tiloilla pidetyistä sioista.
3 artikla
1.
Lisätään neuvoston direktiivissä 64/432/ETY (2) säädettyyn, Espanjasta lähetettyjen sikojen mukana olevaan terveystodistukseen seuraava maininta:
”Eläimet ovat klassiseen sikaruttoon liittyvistä suojatoimenpiteistä Espanjassa 20 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn
komission päätöksen 2001/925/EY mukaisia.”
2.
Lisätään direktiivissä 90/429/ETY säädettyyn, Espanjasta
lähetettävän siitoskarjujen siemennesteen mukana olevaan
terveystodistukseen seuraava maininta:
”Eläimet ovat klassiseen sikaruttoon liittyvistä suojatoimenpiteistä Espanjassa 20 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn
komission päätöksen 2001/925/EY mukaisia.”
3.
Lisätään komission päätöksessä 95/483/EY (3) säädettyyn
Espanjasta lähetettyjen sikojen alkioiden ja munasolujen
mukana olevaan terveystodistukseen seuraava maininta:
”Alkiot/munasolut (*) ovat klassiseen sikaruttoon liittyvistä
suojatoimenpiteistä Espanjassa 20 päivänä joulukuuta 2001
tehdyn komission päätöksen 2001/925/EY mukaisia.

Espanjan on ilmoitettava komissiolle ja jäsenvaltioille pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa liitteessä kuvatuilla alueilla
suoritettujen klassisen sikaruton serologisen seurannan tuloksista.
6 artikla
Kumotaan päätös 2001/863/EY.
7 artikla
Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa
toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
8 artikla
Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen ennen 20 päivää
tammikuuta 2002.
Sitä sovelletaan 31 päivään tammikuuta 2002.
9 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

(*) Tarpeeton yliviivataan.”
4 artikla
Espanjan on varmistettava, että sikojen kuljetuksessa käytetyt
ajoneuvot puhdistetaan ja desinfioidaan jokaisen käyttökerran
jälkeen, ja kuljetusliikkeen on esitettävä todisteet tällaisesta
desinfioinnista.

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62.
(2) EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64.
(3) EYVL L 275, 18.11.1995, s. 30.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.
Komission puolesta
David BYRNE

Komission jäsen
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